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  2007عام الطبعة الثانية املنقحة 

  اقتصادي جريءبحث : ر وعالقتهما بانهيار العالمالذهب والدوال
  محمد شـريف مظلوم: شـق دم–تأليـف محمد شـريف مظلوم 

  . سم24 ص؛ 2006 124
  

   م ظ ل ذ320.56 -2 م ظ ل ذ        319.9 -1
   مظلوم -4 العنوان                    -3

   مكتبة األسد                                                 
  

  
   مديرية الرقابة– وزارة اإلعالم  الجمهورية العربية السورية

  4/1/2006 تاريخ 90801ح بالطباعة تحت الرقم السما
  26/3/2006 تاريخ 90801السماح بالتداول تحت الرقم 

  22/1/2007 تاريخ 93918 السماح بطباعة الطبعة الثانية المنقحة
  2007 /3 /11 بتاريخ 93918 المنقحةالسماح بتداول الطبعة الثانية

  تأليف المغترب العائد
  ممحمد شريف مظلو. المهندس م

  املرشح السابق لس الشعب يف سورية
  سورية ـ دمشق

  2240263هاتف 
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  اإلهداء

  .إلى كل مؤمن آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر  
أهدي كتابي هذا إلى سيادة ال�رئيس ب�شار األس�د وإل�ى ك�ل قائ�د م�ؤمن وق�ف م�ع                     

  وأذنابهم٬ وإلى كل من يجاهد بكلمة حق٬شعبه ضد الصهاينة 
الب�شرية   وإلى كل من عرف حقيقة الصهيونية ففضح مخططاتها وجرائمه�ا ض�د       

  .بجرأة ودون خوف
  .إلى زوجتي وأوالدي وبناتي وأهلي وأحبابي وجيراني الذين آزروني  
 إلى السادة ال�وزراء والعلم�اء وأس�اتذة االقت�صاد وال�ضباط ال�شرفاء ال�ذين وص�ل                   

  . وفيهم العقيد لؤي يوسفوالدعاءكتابي إليهم فغمروني بالتأييد والثناء 
إلى من هجر وظيفة رئيس قسم ف�ي بن�ك رب�وي خوف�ًا م�ن ح�ساب اهللا ع�ز وج�ل            

  .يوم القيامة فكان لفعلته المؤمنة الجريئة هذه فضل إخراج هذا الكتاب
إل�ى ك�ل م��ن هج�ر ال�دوالر واحتق��ره ورم�اه ف��ي وج�ه م�ن س��لب رص�يده ال��ذهبي           

  .1971التي كان عليها قبل عام من قيمته الشرائية % 95وامتص 
  خي�ر  إل�ى سعى  ت� ية ف�ي الع�الم الت�ي        الى جميع األطياف السياسية والدينية والمذهب       

م�ن القيم�ة ال�شرائية والذهبي�ة     % 95 لنتحد معًا ضد الصهاينة الذين س�لبوا     اإلنسان
والت��اجر والموظ�ف ال�شريف م��ن   لألج�ور وال�دخول ٬ فقلب�وا حي��اة العام�ل والف�الح      

  .لمتصاعد الى حياة المديونية والفقر والعوز الغنى ا
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

   من ولدتهم أمهاتهم أحرارًا والصديقةإلى السادة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية واإلسالمية

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

   الح��رب االقت��صادية     ف��إني أتوج��ه بوج��ه اهللا إل��يكم باس��مي وباس��م ش��عوبكم الم��سحوقة ب��أدوات   

 ب�ل اهللا    "الربا والدوالر المزيف والخوف من الغباء واإلرهاب األمريكي وال�صهيوني ون�سيان            ( 

هب العالم وتحكموا بالقيمة الشرائية لعم�الت  ذحيث استولى الصهاينة بها على  ) "خشوه  تأحق أن   

  :بالدك��������������م وبلقم��������������ة ع��������������يش ش��������������عوبكم الفقي��������������رة وف��������������ق م��������������ا  ه��������������و آت 

ذهبي�ًا   كان  الصهاينة قد أعط�وا به�ا لل�دوالر دعم�ًا           1971 عام   بريتون وودز اهدة      قبل إلغاء مع  

فاتجه��ت إل��ى أمريك��ا رؤوس األم��وال والكن��وز  .   أك��سبه ثق��ة المتع��املين والم��ودعين  1944ع��ام 

  .الذهبية التي نهبها األغبياء وبودلت بالدوالرات األمريكية 

اكم��ت إث��ر ذل��ك ال��ديون عل��ى أكث��ر دول الع��الم ٬   وبع��د أن حط��م ال��صهاينة المعاه��دة الم��ذكورة تر 

فاتجهت م�رة أخ�رى االحتياطي�ات الذهبي�ة للعم�الت الورقي�ة لل�دول الم�ستدينة إل�ى أمريك�ا ت�سديدًا                     

  .للديون ٬ وفوائدها الربوية الباهظة التي فاقت قيمة الديون أضعافًا مضاعفة 

   % 95رت قيمة الدوالر        وبموجب هذا التحكم الصهيوني بالذهب العالمي انها
  

    دوالر31      قيمة األونصة
  غرام/  دوالر 1= ـــــــــــــــــــــ  =  ــــــــــــــــــــــــــــ  =   2   وفق المعادلة رقم 

   غرام31وزن األونصة            
  

   دوالرًا ولك����ن عن����دما أص����بحت الي����وم 31 ت����ساوي 1971قب����ل ع����ام عن����دما كان����ت األون����صة 
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    غرام/ دوالر 20=  دوالرًا أصبح الغرام الذهبي 620= ة األونصة قيم

 كغ أصبحت 1000= مليون غرام ذهب =     أي كانت قيمة المليون  الدوالر قبل إلغاء المعاهدة          

   10 كغ ذهب  بموجب المعادلة رقم 50 تساوي 2006قيمة المليون دوالر عام 

   دوالر   قيمة المليون دوالر حاليًا        مليون

                           كغ ذهب 50=  غرام 50000= ــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

  غ/  دوالر20   قيمة الغرام بالدوالر اليوم     

   كغ ذهب 1000  كغ من كل950بخسارة أي 

ة ال�صهاينة ال�ذين يرفع�ون أس�عار ال�ذهب                نعم لقد أصبحت جميع دول العالم الي�وم تح�ت رحم�           

م��ن قيمت��ه % 95ها ليحطم��وا القيم��ة ال��شرائية لعم��الت الع��الم الورقي��ة  ب��دوالر خاس��ر    نويخف��ضو

الذهبي��ة يغ��زو أس��واق جمي��ع دول الع��الم بحري��ة مطلق��ة ال ت��ستطيع أي دول��ة بمفرده��ا أن تق��ف           

  .هابمواجهته أو تحّرم دخوله إلى أسواقها وبنوكها وحسابات أغنيائ

 التي فرضت  ال�دوالر المزي�ف فرض�ًا عل�ى     -لذا  فإن المواجهة الجماعية للمخططات الصهيونية     

 أوروب�ا أسواق العالم  وتحريم دخوله إل�ى دولك�م وإع�ادة م�ا تك�دس من�ه بم�صارفكم  إل�ى أمريك�ا و            

ه�ا   ل�يس بق�وانين يتحاي�ل علي   -التي صّدرت الدوالرات المتكدسة لديها كقروض  ميسرة إلى دولكم  

األغبي���اء ٬ ولك���ن بتعري���ف تج���اركم وم���صارفكم الوطني���ة وش���بابكم  بمدارس���هم وجامع���اتهم  ٬       

وم��وظفيكم بخط��ورة ت��داول ال��دوالر ف��ي تج��اراتهم  وادخ��اراتهم وض��رورة اس��تبداله بال��ذهب أو       

   إلحياء الدينار اإلسالمي وذلك قبل انبعاث الشيكل الذهبي اليهودي  ريثما تتضافر جهودكماليورو

 ال�ذي ك�شف   - ال�ذهب وال�دوالر ولعب�ة األس�هم وعالقته�ا وال�صهيونية بانهي�ار الع�الم             - كتابنا   إن   

 إل�ى  1971 و 1943النتائج المدمرة  للحرب االقتصادية الصهيونية عل�ى ش�عوب الع�الم من�ذ ع�ام       

اليوم خير سالح تستخدمونه ض�د ع�دوكم وع�دو الب�شرية جمع�اء الله�م إن�ي ق�د بلغ�ت الله�م فاش�هد                         

  .الم عليكم ورحمة اهللا وبركاته والس

 مؤلف الكتاب المهن�دس م      2007   / 3/  10دمشق   

                              محمد شريف  مظلوم. 
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   حممد شريف املظلوم. مإىل املهندس

 الذي اطلعت عليه أول مرة يف مكتب الـسيد          ))الذهب والدوالر ((أهنئكم على كتابكم    
) بصفيت مغترب يف األرجنـتني     ( له رم عندما ذهبت لتقدمي سالمايت    تيسري بك قال عواد احملت    

  .وأمسى متنيايت له يف العيد األخري
مث جاء فضل األستاذ سهيل ذكّار األكرم لدعوته يل كي ألقي كلمة وأحباثي يف نـدوة                

فلذا اسـتطعت أن    . 2006 املنعقد يف شهر تشرين الثاين       ))دمشق يف التاريخ  ((اجلامعة حول   
 هناك مداخليت بالقول عن حبثكم الدقيق والعميق حول احلقائق القيمة للرصيد الذهيب             أضيف

  .الالزم للعمالت الورقية، هو مهم للغاية الستقرار الشعوب واحلكومات
 السالم العادل والشامل هلا أمهية قصوى أحباثكم، وكذلك أحباثي حول أمهية يف مباحثات

) اليت تشارك وحتمي كل أهل الكتاب واألقليـات       (لعربية   احلضارة ا  يف ظل إخبار العامل بأنه    
، وذلك  ))أشكيناز(( تأسيس أول موجة من اليهود األوروبيني املسمني          مت  باألندلس اليت نشأت 
وما يـربط بـني     . م956 حزيران   21 يف قرطبة بتاريخ     أبرمتمع جرمانيا اليت    يف إتفاقية   

 يف أوائـل  الذي أسس Paul Warburg هو األشكيناز  واحد من منحدريأحباثنا، هو أن
 Allan مث جاءأي البنك اخلاص لألشكينازيني  (Federal Reserveالقرن العشرين للـ 

 Greenspan ًوحاليا Ben Shalom Bernanke تصهي اليت ، وهذه املؤسسةر دون د
 كل الدوالرات األمريكية، حيث ليس لدى الواليات املتحدة األمريكية أي وجود            أي رقيب 

 قبل مقتله وجود مثـل  ).john Kennedyكان يرغب الرئيس حكومي وقد لبنك مركزي 
  هذا البنك املركزي وأبرم أمراً إلنشائه 

عنـدما  يعطون أمهية مستحقة للـذهب      كانوا   أهل دمشق وسوريا     ستثبتون أنَّ وحيث  
 اال  كمويتاح ل  بالنجاح    أمتىن أن حتظوا أنتم وأحباثكم     كانت دمشق عاصمة للدولة األموية    

  .))2008دمشق عاصمة الثقافة العربية ((يف مهرجان  إللقائها
  .متم دفاعاً عن االستقرار والسالم واحلضارة العربية واإلنسانيةدو

 2/12/2006  
  حممود صاحل بن حممود خرنوب. د
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :ية عنـدما قـال    لقد قدر اهللا تعاىل أن تكون األمة العربية اإلسالمية منارة للبشر          

)    ونَ بِاللَّـهنمؤتنكَرِ والْم ننَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ متكُن
ن وأمرها أ  )ولَو آمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا لَهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ          

وقدر لبالد الشام فلسطني وسورية ولبنان أن تكـون         . تتواصى باحلق وتتواصى بالصرب   
  .كسر عليها أحالم وخمططات الصهاينة وأذنامتالصخرة اليت ت

ويف مناسبات عديدة قدمت مثل هذه املداخلة مكتوبة ووزعت علـى احلـضور،             
بة على فقهاء االقتـصاد     يسرين أن أتقدم ذه املداخلة كاشفاً حقيقة مرعبة ظلّت غائ         

والشريعة واحلكم واألغنياء عقوداً من الزمن حىت ظهرت نتائجها املدمرة على الـدول             
الفقرية وفقراء وشرفاء العامل، وكانت حرباً اقتصادية عاملية يزداد سعريها يوماً بعد يوم             

  .ن خري اهللا عليها مءقضت على آمال الشعوب الفقرية يف أن تنعم حبياة كرمية مبا أفا
:  وكان بعنوان  2006عامالذي صدر يف دمشق العروبة بداية       (لقد كشف كتابنا    

أبشع جرمية اقتصادية حبق البشرية وشرفائها      ) الذهب والدوالر وعالقتهما بايار العامل    
من القيمة الشرائية والذهبيـة لعمـالت العـامل         % 95عندما قضت الصهيونية على     

رن العشرين بنك فيدرل رسريف أصحابه من اليهـود         بواسطة دوالر ابتدعه أوائل الق    
 بول ديربورج ويرأسه حالياً بن شالوم برنانكيه وأعطوه عـام           هاألشكنازيني، ومؤسس 

إعطائـه  ب حلاملـه      دعماً ذهبياً ليفوز بثقة املتعاملني به حول العامل وتعهدوا         1943
واليات املتحـدة    وفق معاهدة تعهدا حكومة ال     اً دوالر 35أونصة ذهبية مقابل كل     
  .بريتون وودزاألمريكية ومسيت مبعاهدة 

فاكتسب الدوالر القدمي ذه املعاهدة الثقة العاملية اليت خطط هلا الصهاينة، لتكـون        
هذه الثقة بعد ذلك الطعم الذي يصطادون به الذهب من بـني أيـدي حكومـات                

 مـن الـوهم بـدل    وشعوب العامل بعد إلغاء املعاهدة املذكورة ليصبح للدوالر رصيد  
نية بعقود جتارية وصـناعية     غالذهب بعد أن ربطوا شركات ومصانع الدول الصناعية ال        

وزراعية ضخمة طويلة األجل مبليارات املليارات من الدوالرات مث لتصبح هذه العقود            
  .الضخمة رصيداً للدوالر اجلديد بديالً عن رصيده الذهيب
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 بريتون وودز يكسون إلغاء معاهدة    ن أعلن الرئيس األمريكي     1971 آب   15ويف  
اليت تربط الدوالر بالذهب لتبدأ احلرب االقتصادية الصهيونية على شعوب العامل بنهب            

  .لفقراء لوتنهار معه الكفاية املعاشية الذهب بواسطة دوالر تنهار قيمته يوماً بعد يوم 
ثاراً إجيابية  لقد أعطى سك النقود الذهبية يف دمشق احلضارة اإلنسانية آ          :املوضوع

على استقرار احلياة املعاشية دفعها للتقدم يف كل جماالت احلياة العلميـة والـصناعية              
احلرفية والزراعية حيث انعكست رخاًء لكل فئات الشعب دون استثناء ابتـداًء مـن              

 أجرته عند ازدياد خربته، فيزيد      تزدادالعامل الذي كان يتقاضى أجرته بالنقد الذهيب، و       
ستقالل بعمله بـشراء أرض أو دكـان أو         االذلك االدخار الذي يوصله إىل      لديه عند   

ركه معلمه ويزوجه ابنته ليكون هذا العامل أسرة وأوالداً يعينونه يف مهنته أو أرضه              ايش
عندما يصبح عجوزاً طاعناً يف السن، وغالباً ما يتقرب يف هذا االدخار إىل اهللا تعـاىل                

 واليتـامى واملـساكني ودور      ىب وصدقات إىل ذوي القر    عندما يدفع ما عليه من زكاة     
 .العلم واألوقاف وما فاض لديه من ذهب يورثها إرثاً حالالً ألوالده وأهله بعد موتـه              

لبشرية من دمار وفوضى اقتصادية وهـالك للفقـري عنـدما           لأما ما قدمته الصهيونية     
كأوراق الدوالر يف استأثرت لنفسها بالذهب وتركت لشعوب العامل أوراقاً نقدية ـ  

لعبة املنوبويل لألطفال ـ تنهار قيمتها الشرائية يوماً بعد يوم وأفصح ما يدل على ذلك  
لقد تقاضى مؤلف الكتاب املذكور بداية السبعينات أول راتب له وكان            :املثال التايل 

 لرية سورية أم الطربوش وهي ما زالت متداولة حىت اآلن،           500قطعة واحدة من فئة     
 غراماً ذهبياً، أما اليوم فإن هـذه القطعـة          137 قيمتها آنذاك كانت تساوي      ولكن

من قيمتها الذهبية   % 95الورقية النقدية ال تزيد عن نصف غرام أي خبسارة ألكثر من            
 أي قبل أن تـدمر الـصهيونية معاهـدة       1971والشرائية اليت كانت عليها قبل عام       

مي بالذهب، وكان الدوالر مبوجب هـذه       ز اليت كانت تربط الدوالر القد     د وو يتونبر
إن هذه    دوالراً 20 غرام ذهب، أما اليوم فإن الغرام الذهيب يساوي          1املعاهدة يساوي   

املقارنة السريعة املوجزة بني ما قدمته احلضارة اإلسالمية يف ااالت العلميـة وسـك              
رة اإلنـسانية   النقود الذهبية من خري لإلنسانية مجعاء وما سببته الـصهيونية للحـضا           

  .ولشعوب األرض وفقرائها من دمار وهالك المتصاصها الذهب من أيدي الشعوب
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  بسم ا الرمحن الرحيم

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته          
  

 أرجو  2007بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس الشعب في سورية في دورته التاسعة لعام            
الناخبين وهموم مرشح تمنى على الدوام أن يكون        هموم  : "أن تصلكم مقولتي هذه وهي بعنوان     

  ".أعضاء مجلس الشعب ممن يمثلون الغالبية من الفقراء والمسحوقين وشرفاء األغنياء
الذهب والـدوالر ولعبـة األسـهم       " من خالل القراءة المتأنية لكتاب       :مقدمة الموضوع 

 الحـرب االقتـصادية   كلـه  أول مـا تأ   ندرك تمامـاً أن   " وعالقتها والصهيونية بانهيار العالم   
ومـن  . الصهيونية التي يشتد سعيرها يوماً بعد يوم هو لقمة الفقراء والشرفاء والمـسحوقين            

نتائجها المدمرة أيضاً أن جعلت برلمانات الشعب ابتداء من المجالس األمريكية إلى مجـالس              
لفقيـرة مـن    أصغر الدول تجمعات لبروظة األغنياء ولتمرير مصالحهم على حساب الغالبية ا          

شعوبهم، وليست مجالس لمراقبة األداء الحكومي تثني وتكـافئ الجهـة الناجحـة وتفـضح               
وتحاسب المسؤول وجماعته الفاسدة، لترفع عن كاهل الناخبين همومهم ومعاناتهم اليومية التي            
تزيد يوماً بعد يوم مع اشتداد وطيس ولهيب الحرب االقتصادية الصهيونية التي خطـط لهـا                

 عندما نقضوا عهدهم مع الحكومة األمريكية في        1971 ونفذوها عام    1944نة قبل عام    الصهاي
دعمهم الذهبي للدوالر وضغطوا عليها لتلغي معاهدة بريتون وودز، فكان لهـم مـا أرادوا،               

 وكـان قبـل     2005/2006 دوالراً مابين عامي     20فارتفع ثمن غرام الذهب من دوالر إلى        
  .دوالراً واحداً = 1971 دوالرات وقبل 10 = 2005

 على أثر هذه الحرب ازدادت هموم الناخبين ويأسهم مـن صـالح النـواب               :الموضوع
بداللة نسب التصويت الحقيقية (وجعلتهم محبطين منفرين من األدالء بأصواتهم إلى أي مرشح         

ون فهل الالحق. ألن األعضاء السابقين اشتغلوا بمصالحهم ونسوا معاناة شعوبهم     ) غير المزورة 
  .  أفضل؟ونسيكون

أما هموم المرشحين الذين يتمنون أن يدخلوا المجلـس لينقلـوا إليـه همـوم الـوطن                 
والمواطنين ورأسمالهم سيرتهم الذاتية ، وجرأتهم بالحق، وحرصهم على رضـاء اهللا الـذي              
 يمهل وال يهمل، ويقينهم أنهم يمثلون الغالبية الشعبية الشريفة والفقيرة والمسحوقة ومع ذلـك             

ال السقف الفوقـاني وال الـسقف   (فحظهم بدخول المجلس أو البرلمان ضئيل ألنهم ال يملكون       
أما الذين يدفعونهم إلى االنتخابات دفعاً فال يستطيعون لقلة حيلتهم أن يقدموا            ) التحتاني لإلنفاق 
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ولو جزءاً يسيراً من تكاليف الحملة االنتخابية إال أصـواتهم وربمـا بعـض أصـوات مـن       
  . جدار اإلحباط واليأسلديهميعون أن يقنعوهم بصالح هذا المرشح ويكسروا يستط

أما أصحاب أموال الحرام والحالل والذين ال يمثلون إال القلة القليلة من الـشعب، فلـو                
من قيمتها الذهبية والتـي ال يزيـد        % 95والمتآكلة  (أخلي الجو لهم الشتروا بأوراقهم النقدية       

ذمم المسحوقين من الناخبين ولسيطروا على      ) بة المنوبولي لألطفال  وزنها على وزن أوراق لع    
وهذا ما تريده وتتمناه وتخطط له الصهيونية أن يسيطر األغنياء المغفلون على             . كامل المجلس 

برلمانات العالم، ليسهل على الصهاينة فرض شيكلهم الذهبي على دول العالم بعد االنهيار التام   
خوف األغنياء على دوالراتهم وحساباتهم الدوالراتيـة الرقميـة فـي           للدوالر مستفيدين  من     

  .البنوك والبورصات العالمية
ألن األغنياء الذين جمعوا أموالهم ودوالراتهم من الحرام ومعهم الالهثون وراء موائدهم            

 -كما في لبنان–والذين أصبحوا  يشكلون غالبية األعضاء في أغلب برلمانات العالم سيؤيدون        
عامل بالشيكل اليهودي الذهبي بديالً عن الدوالر الذي كان يدعم عمالتهم الوطنية وقد كانت              الت

، تكراراً لما حصل للواليات المتحدة األمريكيـة عـام   1971تدعمها السبائك الذهبية قبل عام   
 التي دعمت دوالرها بالذهب اليهودي من بنك فيدرل رسيرف الـذي تعـود ملكيتـه                1944

  .ود و أبرموا سوية معاهدة بريتون وودزالكاملة لليه
، أصبح الشعب األمريكي    1971وعندما نقض اليهود دورهم في المعاهدة المذكورة عام         

ودوالره الفاقد  للدعم الذهبي  في قبضة يهود فجرة يدفعون أمريكا إلى الهاوية يوماً بعد يوم                 
ومجالس الشعب فـي  ض شعوب وبرلمانات    تففهل تن . في حروب تصب في مصالح الصهاينة     

من قيمته الذهبية والـشرائية حيـث   % 95العالم قبل االنهيار التام للدوالر الذي فقد إلى اآلن         
ــون دوالر    ــل ملي ــان ك ــام   1000= ك ــب ع ــغ ذه ــوم 1971 ك ــبح الي    فأص

  .     كغ من الذهب فقط50=  كل مليون دوالر 
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  الربا واالدخار واإلنفاق في القرآن الكريم
  :ىل يف كتابه الكرمييقول اهللا تعا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
الَّذين يأْكُلُونَ الربا ال يقُومونَ إِال كَمـا يقُـوم           ( 276 -275سورة البقرة آية    

للَّه الْبيع  الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ ا             
             ـادع ـنمو إِلَى اللَّه هرأَمو لَفا سم ى فَلَههفَانت هبر نظَةٌ معوم اَءهج نا فَمبالر مرحو

ه يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات واللَّ     ) 275(فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ     
  .))276(ال يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ

يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي مـن            ( 279 -278سورة البقرة آية    
   نِنيمؤم ما إِنْ كُنتبإِنْ        )278(الرو هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم   مـتبت 

  .))279(فَلَكُم رُءوس أَموالكُم ال تظْلمونَ وال تظْلَمونَ
فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّت لَهـم           ( )161(سورة النساء 

قَد نهوا عنه وأَكْلهِم أَموالَ الناسِ      وأَخذهم الربا و  )160(وبِصدهم عن سبِيلِ اللَّه كَثريا      
  .)بِالْباطلِ واعتدنا للْكَافرِين منهم عذَابا أَليما

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ كَثريا من األحبار والرهبان لَيأْكُلُونَ أَمـوالَ             (سورة التوبة   
  صيلِ واطاسِ بِالْبي           النا فهقُوننفال يةَ وضالْفو بونَ الذَّهكْنِزي ينالَّذو بِيلِ اللَّهس نونَ عد

  .))34(سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ 
الْيوم  يئس الَّذين كَفَروا من ديـنِكُم فَـال تخـشوهم            .........  (سورة املائدة   

شاخاإلسـالم            و لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم مونِي الْيو
أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْمـا          (سورة املائدة   . ))3.....(دينا

منوا ال تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياَء بعضهم أَولياُء        يا أَيها الَّذين آ   )50(لقَومٍ يوقنونَ 
           نيمالظَّال مي الْقَودهال ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وع51(ب(   ينى الَّـذرفَت

لُونَ نخشى أَنْ تصيبنا دائرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يـأْتي          في قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فيهِم يقُو     
نيمادن ي أَنفُِسهِموا فرا أَسلَى موا عبِحصفَي هدنع نرٍ مأَم حِ أَو52(بِالْفَت((.  
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 لَهـم اَألمـن وهـم        الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَئك       ( سورة األنعام 
الَّذين يصدونَ عن سبِيلِ اللَّه ويبغونهـا        ( 45سورة األعراف آية            .)مهتدونَ  

سأَصرِف عن آيـاتي    ( 146سورة األعراف           .)عوجا وهم بِاآلخرة كَافرونَ     
غيرِ الْحق وإِنْ يروا كُلَّ آية ال يؤمنوا بِها وإِنْ يروا سـبِيلَ             الَّذين يتكَبرونَ في اَألرضِ بِ    

الرشد ال يتخذُوه سبِيالً وإِنْ يروا سبِيلَ الغي يتخذُوه سبِيالً ذَلك بِأَنهم كَذَّبوا بِآياتنـا               
  نيلا غَافهنوا عكَان( 56كهف آية   سورة ال     .)و       رِينـشبإِال م نيلسرلُ الْمسرا نمو 

ومنذرِين ويجادلُ الَّذين كَفَروا بِالْباطلِ ليدحضوا بِه الْحق واتخذُوا آياتي وما أُنـذروا             
ه أَفَأَنت تكُـونُ علَيـه      أَرأَيت من اتخذَ إِلَهه هوا     ( 43سورة الفرقان آية      .)هزوا  

  .)وكيالً 
أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقلُـونَ إِنْ هـم إِال             ( 44سورة الفرقان آية    

ولَـوال أَنْ يكُـونَ      ( 31سورة الزخرف آية            .)كَاَألنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيالً      
  حدةً لَجعلْنـا لمـن يكْفُـر بـالرمحن لبيـوتهِم سـقُفًا مـن فَـضة                 الناس أُمةً وا  

  .)ومعارِج علَيها يظْهرونَ 
  .)لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكن أَكْثَركُم للْحق كَارِهونَ ( 78سورة الزخرف آية 

تأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم     أَ ( 44سورة البقرة آية    :يقول يف بين إسرائيل   
فَبدلَ الَّذين ظَلَموا قَـوالً      ( 59سورة البقرة آية    .  )وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَال تعقلُونَ    

  .) بِمـا كَـانوا    غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْنا علَى الَّذين ظَلَموا رِجـزا مـن الـسماءِ             
مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحمـلُ           ( 5سورة اجلمعة آية    

            نيمالظَّال مي الْقَودهال ي اللَّهو اللَّه اتوا بِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم ا بِئْسفَارويقول .)أَس
إِنَّ الَّذين آمنوا والَّـذين هـادوا والنـصارى         ( 62سورة البقرة آية    : املؤمنني كافة  يف

              فوال خو هِمبر دنع مهرأَج ما فَلَهحاللَ صمعرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللَّه نآم نم نيابِئالصو
  .)علَيهِم وال هم يحزنونَ
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   اهللا الرمحن الرحيمبسم
  صاحل محيد العلي: تقدمي الدكتور

أستاذ االقتصاد اإلسالمي واملصارف اإلسالمية والتأمني اإلسالمي والتربية اإلسالمية يف كليات 
 الشريعة واالقتصاد والتربية جبامعة دمشق واألكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية

وتكاثفها حتمل يف طياا مشكلة عدم وجود عملة دولية ،          إن التجارة الدولية منذ انتشارها      
  .نظراً لعدم وجود سلطة سياسية فوق سلطة الدول تصدر مثل هذه العملة 

ويف البداية كانت املعادن وبصفة خاصة الفضة والذهب أداة املبادالت الدولية حبسب قيمتها             
حني استقر وضع عدد مـن      السلعية يف السوق ، أي على أساس أا سلعة وليست نقوداً و           

رة كثيفة فيما بينها وكذلك يف تعاملها   اريكا أخذت متارس جت   مالدول الرأمسالية من أوروبا وأ    
قاعـدة  " مع دول أخرى األمر الذي انتهى بظهور نظام للمدفوعات الدولية عرف باسـم              

  " . الذهب 
 وبالتايل تـصلح    ، ومبقتضى هذا النظام حتدد الدولة وتضمن وزن وعيار عملتها من الذهب          

كل عملة من عمالت الدول بديال للعملة األخرى استناداً إىل احملتوى السلعي من املعـدن               
  .الثمني 

ولكن كثرة املبادالت وتطور النظام املصريف وانتشار حساب املقاصة جعلت نقـل العملـة              
  . الذهبية فعلياً هو االستثناء وليس األصل 

  خيرج منها باحلالة العكسية  ونت صادراا أكرب من وارداافالذهب يأيت لدولة معينة إذا كا
ن قاعدة الذهب ظلت أساساً للنظام النقدي العاملي حىت نشوب احلرب العاملية األوىل يف              إو

 أوقفت العمل بقاعدة الذهب فلجأت الدول املتحاربة إىل ابطال التـزام            حيث 1914عام  
   . احلربيام من إعالن هذهأالصرف بالذهب بعد بضعة 

ولقد كان السبب املباشر إليقاف صرف النقود الورقية بالذهب ينطوي يف الواقع على رغبة              
  . الدول املتحاربة يف احملافظة على حجم االحتياطي الذهيب 

 حـىت  1918-1914رب  قاعدة الذهب بعد انتهاء فترة احل  إىل وعادت معظم دول العامل   
   . 1929-1931ا الكساد األعظم عصف
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احلمايـة   ،    بقاعدة الذهب فحسب بل حد من منو التجارة الدولية         ذا الكساد مل يعصف   وه
ومت تكريس هذا الوضـع     ) نظام حصص االسترياد    ( والكمية  ) اجلمارك املرتفعة   ( النقدية  

  . باقتسام األسواق العاملية بني الدول الكربى ولعبت النقود دوراً هاماً يف تنظيم هذا التقسيم 
فبـدالً مـن ان     " قاعدة الصرف بالذهب    " يف دول كثرية    " قاعدة الذهب    " فقد حل حمل  

حتتفظ كل دولة باحتياطي من الذهب ميكنها من تثبيت سـعر عملتـها أخـذت تكـون                
     املناطق النقدية  " مة بعملة مرتبطة بالذهب وتكونت        احتياطيها النقدي من أوراق مالية مقو

  . وفقاً الختيار تلك العملة " 
لدول اليت تنتمـي     ا مر املميز لتلك املناطق هو ثبات سعر الصرف بني عمالت كل          ألوكان ا 

 مع العملة الرئيسية اليت تـشكل       إىل منطقة معينة نتيجة لتثبيت سعر صرف عملة كل منها         
   . اإلسترليين فكانت مجهورية مصر العربية يف منطقة احتياطها من أوراق مقومة ا ،

  ي بقرب ايـاره   حالقتصاد العاملي يف ظل نظام الذهب بوادر تو        الظروف احمليطة با   تلكن  إ
نه السبب املباشر هلذا االيار فهو دوام اختالل ميزان مدفوعات بعض الـدول             أأما ما يبدو    

 اختالل ميزان مـدفوعات     ياطياا الذهبية ودوام   احت ذاختالالً سالباً مما دعا إىل استمرار نفا      
 مـن   أرصـدا موجباً مما دعا إىل الزيادة املضطردة يف حجم         بعض الدول األخرى اختالالً     

  . الذهب 
ولو تتبعنا احملاوالت اليت بذلت لتحقيق التعاون النقدي الدويل لوجدنا ان سنوات ما بعـد               
احلرب العاملية األوىل قد شهدت عقد سلسلة من املؤمترات الدولية لدراسة مشكالت النقـد     

عـام  " جلنة يـونج  "  و 1930"  بنك التسويات الدولية     "با منها إنشاء    وورأوالصرف يف   
 حاول معاجلـة املـشكالت      1931مث انعقد مؤمتر اقتصادي دويل يف لندن عام         ،   1930

  .  واملدفوعات الدولية األجنيبيف جمال الصرف  النقدية بتمهيد الطريق لتعاون دويل مثمر
تحدة واململكة املتحدة وفرنـسا فقـد       اليت عقدت بني الواليات امل    " االتفاقية الثالثية   " أما  

م وهذه االتفاقية الثالثية مل تكن 1936جاءت يف أعقاب ختفيض قيمة الفرنك الفرنسي عام  
    من تغريات سعاراأل بل جاءت لتثبيت ما طرأ على هذه  ،وسيلة فعالة لتثبيت أسعار الصرف

 وقبل اية   .1939الثانية عام   استمرت االتفاقية النقدية الثالثية حىت نشوب احلرب العاملية         
 1944احلرب العاملية الثانية عندما بدأت عالمات النصر تلوح يف األفق اجتمع يف متوز عام               



 اف اكس ارابيا                                                                        حممد شريف املظلوم                                                                                   الذهب والدوالركتاب 

                                                                    www.fx-arabia.com - 14 - 

 يف مؤمتر دويل نقدي ملناقـشة قواعـد         األمريكية" بريتون وودز   "  دولة يف مدينة     44ممثلو  
ة الفاشلة اليت أدت إىل     السلوك النقدي يف الفترة القادمة وذلك لتجنب السياسات االقتصادي        

وفوضى النظام النقدي والقيود  ) 1931-1929(حدوث كارثة الكساد الكبرية بني عامي       
املختلفة اليت فرضت على املدفوعات اخلارجية والتجارة الدولية وحرب التخفيضات الـيت            

كة التجارة الدولية وتصدير رؤوس     رنشبت بني عمالت الدول وما أدى إليه من ركود يف ح          
  . د عالقات املديونية والدائنية يألموال وتعقا

 أن ينشأ خالف حاد بـني        من ونظراً لتبدل القوى النسبية يف عامل ما بعد احلرب كان البد          
 قبل احلرب والواليات املتحـدة الـيت        ابريطانيا اليت متثل مركز االقتصاد الرأمسايل يف عامل م        

وبدأت احملادثات مبشروع قدمتـه احلكومـة       . انتقل إليها هذا املركز يف عامل ما بعد احلرب        
ز االقتصادي االنكليزي صاحب هـذا       ماينارد كينِ  نوكان جو / ز  مشروع كينِ / الربيطانية  

ـ  ةز أن يلغي دائني   ة فقد كان حياول كينِ    ياملشروع الذي رسم بوضوح أسسه النظر      ة  ومديوني
 وكـان    .اد املقاصة الدويل   احت الدول جتاه بعضها حبيث تصبح دائنية الدول أو مديونيتها مع         

يضع موقف الذهب يف بريطانيا يف باله والذي تدهور كثرياً خالل سين احلرب فكان يدافع               
ديد مرتكز على عملـة     عاملي اجل واقترح أن يكون النظام ال    .  الذهب عن عرشه     إسقاطعن  

   .  /البانكود/  على هذه العملية مصطلح وأطلقدولية ال ختضع لسيادة أي بلد 
 اقتصادياً وعسكرياً   األمريكي ان الواليات املتحدة رفضت هذا املشروع لتجاهله للنفوذ          غري

ن يعيد لربيطانيا مركزها يف االقتصاد الرأمسايل ولكن مل تذهب اجلهود اليت بـذهلا              أوحملاولته  
/  كان هلا صداها يف املشروع الذي قدمته الواليـات املتحـدة             إذز يف مشروعه سدى     كينِ

 سلطة دولية نقديـة حتـل مكـان         إجيادالذي مل يكن يستهدف     / اري هوايت   مشروع ه 
  .  التعاون بني هذه السلطات إمكانيةالسلطات النقدية بل تصور 

ن أ قاعدة الصرف بالذهب على مستوى عاملي مبعـىن          إتباعوأصرت الواليات املتحدة على     
مكوناً مـن جمموعـة مـن       يكون االحتياطي النقدي يف الدول األعضاء يف النظام املقترح          

العمالت القابلة للصرف بالذهب ومل يكن اخلالف علمياً أو فنياً بل كان تعبرياً عن عالقات               
 فعند تقدمي هذا االقتراح مل تكن هناك عملة قابلة للصرف            .القوى ومصاحل كل من الطرفني    
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لقـوى وان    بريطانيا ستخرج من احلرب منهكة ا      أنبالذهب إال الدوالر وكان من املتوقع       
  .  لن يستطيع منافسة الدوالر اإلسترليين

واليت كانـت تـبني     " بيان اخلرباء املشترك      " وأخرياً صدرت عن املؤمتر وثيقة حتت عنوان        
 على النظام املقترح حيث أخذت مبا اقترح به الوفد األمريكـي             األمريكيهيمنة االقتصاد   
ــدت  ــن  ومهـ ــل مـ ــور كـ ــدويل  " لظهـ ــد الـ ــندوق النقـ   " صـ

وهكذا تبلورت فكرة صندوق النقد الدويل يف كـانون         "  والتعمري   لإلنشاءالبنك الدويل   " و
 فقد  تأسيسه دولة على اتفاقية     29 الوجود عند توقيع      حيز إىلهر   الذي ظ  1945الثاين عام   

كان من ضمن أهدافه املعلنة تشجيع التعاون الدويل يف امليدان النقدي وتسيري النمو املتوازن              
 الدولية والعمل على حتقيق االستقرار يف أسعار الـصرف وجتنـب التخفـيض              لتجارةايف  

 والعمل على   األطراف نظام مدفوعات متعدد     إقامةالتنافسي يف قيم العمالت واملساعدة على       
 مـؤمتر بريتـون   إن من هنا نالحظ     .د العضو لتقصري مدة االختالل يف ميزان مدفوعات الب      

نظام النقدي الدويل الذي رسخ قاعدة الصرف بالـدوالر         وودز هو نقطة فاصلة يف تاريخ ال      
 فقد نصت املادة الثالثة من مواد االتفاق         ،  عملة دولية  إىل الذهيب مما ساهم يف حتول الدوالر     

حدى النـسبتني  إن تدفع كل دولة ما يعادل األصغر من      أاملنشئة لصندوق النقد الدويل على      
يل احتياطي الدولة من الذهب والدوالرات      من امجا % 10من قيمة احلصة ذهباً أو      % 25

أما بقية احلصة فتدفعها الدولة بعملتها الوطنية واهلدف الظاهر هو تكوين رصيد            ،   األمريكية
ومت حتديد احلـصص    . لدى الصندوق يتكون من الذهب ومن عمالت كل الدول األعضاء           

من % 10 : دة معايري تضم ع ) مت تعديلها وتطويرها فيما بعد      ( لألعضاء على أساس صيغة     
  )1938-1934(متوسط الواردات السنوية 

  ) يف نفس الفترة (  للصادرات األقصىمن التغيري %  10 
  ) يف نفس الفترة ( نسبة متوسط الصادرات إىل الدخل القومي % 10

  )1940(من الدخل القومي % 2
  ) 1943(من احتياطي الدولة من الذهب والدوالرات % 5

ة تعطي بالضرورة للواليات املتحدة اكرب حصة يف صندوق النقد الدويل           وكانت هذه الصيغ  
فقد كانت وما زالت صاحبة اكرب دخل قومي يف العامل وكان لديها احتياطي ذهيب يقارب               
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مخاس إمجايل الذهب النقدي العاملي باستبعاد االحتاد السوفييت وكان الدوالر وقتئـذ            أأربعة  
 دوالر لألوقية من الذهب اخلـالص فقـد         35 هو   1934قابالً للصرف بسعر ثابت منذ      

 يتخذ صندوق   أناعتربت االتفاقية حيازة الدوالر يف نفس مقام حيازة الذهب وكان طبيعياً            
 ومعامالتـه  هحـسابات النقد الدويل الدوالر يف مثل هذه الظروف الوحدة النقدية اليت جيري     

  داة احلرب وحىت أواسط الستينات    على أساسها ولذلك اشتد الطلب العاملي على الدوالر غ        
 األحوال االقتصادية واالجتماعيـة والـسياسية يف أوروبـا يف           بوساعد على ذلك اضطرا   

ام يف شـكل    رثر الناس االحتفاظ مبدخ   آالسنوات التالية للحرب مما أضعف الثقة بعمالا و       
 بلـغ   1948ن نصيب الواليات املتحدة من التجارة الدولية حىت عـام           إكما  . دوالرات  

 والشركات واألفراد االحتفاظ بعملة الدولة الـيت        ضل الدول ن تف أومن الطبيعي   % 23.6
 أجـرت  الكـربى    األمريكيةتتحكم يف حوايل ربع جتارة العامل باإلضافة إىل ان الشركات           

 أن األمريكيةاستثمارات واسعة خارج الواليات املتحدة متت بالدوالر وكان بوسع احلكومة           
لتغذية النمو االقتصادي الداخلي دون ) أو ما يسمى التمويل بالعجز    (  النقدي   راإلصداتزيد  

 ألن فائض اإلصدار كان جيد طريقة إىل احتيـاطي           ؛ ان ختشى ظهور تضخم كبري وسريع     
خرى حىت أصـبح عجـز ميـزان      أعمال يف دول كبرية      بل وقطاعات األ    ، البنوك املركزية 

 اإلسـترليين للسيولة الدولية ، وأخرياً اختفـى دور         األساسي املصدر   األمريكياملدفوعات  
 وما تالهـا    1947 حماولة العودة لقابلية التحويل بالذهب عام        إخفاقكعملة احتياطي بعد    

  .  مث استمر العجز يف ميزان مدفوعات بريطانيا 1949 عام اإلسترليينمن ختفيض قيمة 
 وسعت الدول   األمريكياملدفوعات   املتعددة استمر العجز يف ميزان       اإلجراءاتوبالرغم من   

ية املتزايدة كما تآكلـت القـوة       اتا الدوالر ياالقادرة إىل استبدال الذهب جبزء من احتياط      
 بفعل التضخم ومل ينجح ختفيض قيمة       األمريكيةالشرائية للدوالر يف داخل الواليات املتحدة       

وعات وعندئـذ فاجـأ      يف حتسني وضع ميزان املدف     1969الدوالر بالنسبة للذهب يف عام      
 بقرار منفرد ودون التشاور مع صندوق النقد الـدويل           1971 آب   15نيكسون العامل يف    

كما تقضي بذلك اتفاقية بريتون وودز بإعالن توقف أمريكا عن حتويل الدوالر إىل ذهـب               
ر عند الطلب وباملوافقة على هذا التعديل الثاين يف اتفاقية بريتون وودز مل يعد ألي عملة سع               

 النقدي العاملي من قاعدة الصرف بالذهب إىل قاعـدة          تعادل رمسي بالذهب وانتقل النظام    
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 واار   .وبالتايل أصبح الدوالر عملة االحتياط الوحيدة يف العامل       .  بالدوالر الورق    الصرف
  . العمود األساسي األول لنظام بريتون وودز 

ومي فاألصـل إن لكـل   عديد هو التلقاموس النقدي تعبري جا ظهر يف    األحداثوخالل تلك   
 وكانت احلكومات حتـرص علـى        ، عملة سعر تعادل ميثل وزناً معيناً من الذهب اخلالص        

ن تترك الدولة سـعر صـرف       أومي على العكس يعين     عوالت. تثبيت هذا السعر والدفاع عنه      
ثري فيـه   وال تتدخل للتأ ، تقلب إزاء العمالت األخرى وفقاً لقانون العرض والطلب       يعملتها  

 وتثبيـت أسـعار     وبفقدان االرتباط بالـذهب    . اإلمكانيةإال حني تقوم ضرورة وتتاح هلا       
 وبالتايل مشروعيته ألنه أنـشئ      الصرف يكون صندوق النقد الدويل قد فقد سبب وجوده        

كأداة لتنفيذ ومحاية نظام نقدي معني وبتخليه عن هذا النظام يكون يف الواقع قد أفلـس يف                 
 وأصـبح   ، وبالتايل انتهى نظام بريتون وودز  ،  تدور مع املعلول وجوداً وعدماً     مهمته والعلة 

من هنا فإن صندوق النقد الدويل كان يهدف باخلفية إىل          . االقتصاد العاملي بال نظام نقدي      
 أا آنذاك على إليهاومل تعنه مشاكل الدول النامية اليت نظر ، خدمة الدول الرأمسالية الكربى 

 ومل يضع ضمن أهدافه قضايا التنمية واملدفوعات الدولية هلذه اموعـة مـن               ، عجمرد تواب 
 كما كان يؤدي مهمة ال يـستهان         ، الدول وحىت مساعدا يف تسوية حقوقها لدى دائنيها       

 وأداء دور الشرطي يف خدمة البنـوك         ، ا للدول االستعمارية يف عصر دول العامل الثالث       
ىل سيطرة الواليات املتحدة على االقتصاد العاملي بوصفها صاحبة         ويهدف إ ،  متعدية اجلنسية   

الذهب والدوالر ولعبة األسـهم     " جاء كتاب   لقد  . النقد الدويل من مث التحكم يف قراراته      
 حممد شريف مظلوم ليكـشف عـن         م ملؤلفه املهندس  " ا والصهيونية بايار العامل   هوعالقت

 من خالل تالعبهما بعمـالت  غالل العامل اقتصادياً    والصهيونية يف است   األمريكيةاملخططات  
وسيطرما على البنوك الربوية واألسواق املالية وال خيفى ما هلـذه           الدول الصناعية والفقرية    

ن املؤلف أثر ختفـيض قـيم      وقد بي . يف االقتصاد العاملي   لبيةالبنوك واألسواق من تأثرياا الس    
ستوى املعيشة للناس وتدهور اقتصاديات الدول عمومـاً        العمالت الورقية العاملية يف تدين م     

وال سيما الدول النامية من خالل بعض املعادالت الرياضية اليت حدد على أساسها مقـدار               
  . االيارات اليت أصابت العمالت الورقية 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .من أجل كشف املخططات الصهيونية اليت دمرت حياة البشر

  .رفة سبب الفقر الذي تعيشه بلدان العاملومن أجل مع
ومن أجل معرفة سبب الغش واالحتيال والسرقة والرشـاوى، والوقـوف علـى             
انعكاسات األوضاع االقتصادية املتدهورة على احلياة االجتماعية مـن إفقـار وإذالل            

  ...وإفساد
 ومن أجل الكشف عن السبب الذي جعل الدخول ال حتقق الكفاية املعاشـية، وال             

األدىن منها، وعن سبب الفوضى العارمة اليت تعصف بالعامل واليت جعلت حفنـة             احلد  
 نمن اجلشعني الشرهني الظاملني يأكلون لقمة عيش الفقراء والشرفاء بالباطل وميتـصو           

  .من القيمة الشرائية ملدخرات األغنياء الرقمية والورقية% 95
  . الشرائية يف معظم بلدان العاملومن أجل معرفة سبب ايار العمالت، وتدين قوا

  ل فتيل احلرب االقتصادية العاملية بعد إلغاء اتفاقية عومن أجل معرفة من أش
  .اليت حفظت للدوالر قيمته الذهبية والشرائية] بريتون وودز[

  .ومن أجل معرفة اآلثار اهلدامة لالقتصاد الربوي، والبورصات العاملية
الصهيونية األمريكية اليت أدت إىل امتـصاص       ومن أجل كشف النقاب عن اللعبة       

  .من دخل كل شريف يف البلدان الفقرية واالشتراكية% 95
  .كان هذا الكتاب.... من أجل هذا كله

  ...وجعلت كل باب يف فصول. وقد جعلته يف بابني
تناولت فيها أبعاد اللعبة الصهيونية     ... أما الباب األول فقد تضمن اثين عشر فصالً       

، واملعادالت الرياضية اليار العمـالت الورقيـة        ]بريتون وودز [إلغاء اتفاقية   ونتائج  
العاملية، وتدين دخول املواطنني، وأثر البنوك الربوية والبورصـات املاليـة يف ختريـب     

  ...االقتصاد العاملي، واحللول اجلريئة للقضاء على الفوضى االقتصادية يف العامل
تة فصول تناولت فيها دور املخـابرات يف حتطـيم          وأما الباب الثاين فقد تضمن س     

 املوالية للصهيونية، وحاجة دول العامل إىل استقرار عمالا،          لألنظمة الثائرين املناهضني 
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  وعدداً من املقاالت اليت تدعم ما ذهبت إليه يف حبثي هـذا، وتعليقـاً علـى كتـاب          
  ).رجيم هاي تاوي(للكاتب األمريكي )  لصوص يف مناصب مرموقة (

وكلي أمل يف أن يسهم هذا الكتاب يف حتقيق واقع اقتصادي طاهر، يقـوم علـى                
الكسب املشروع، والتجارة املشروعة، وحيقق كفاية معاشية كرميـة تليـق بإنـسانية     
اإلنسان بعيداً عن الربا والتعامالت القائمة أصالً على إفقار املاليني إلغناء حفنة جشعة             

 العاملي يف خزائنها الكربى وتاركة للعامل أوراقاً ماليـة ال       ال يشبعها إال احتكار الذهب    
  !.تزيد يف قيمتها على أوراق الكتابة

كـشف  ي القدير أن حيقق هذا الكتاب اآلمال املعقودة عليـه، وأن            يأسأل اهللا العل  
يفجرها أدعياء الدميقراطية والتحضر والتقدم من صـهاينة         اليت   املدمرة للعامل األخطار  

  . من دار يف فلكهم وحذا حذوهموأمريكان و
                                                                

                         املؤلف                                                                    
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  الباب األول
  الفصل األول

   اللعبة الصهيونية للسيطرة على العالممداخل
إن حديثنا يف هذا الفصل سيتناول اجلرمية االقتصادية الربوية الصهيونية وذلك عندما           

اجلرميـة  فكانـت   انفك الذهب عن العمالت الورقية، وراجت جتارة املال الربويـة،           
  .1971االقتصادية الصهيونية عام 

ـ    شرفائهكانت النتيجة تدمري اقتصاد العامل، وسحق حياة        و ة  وفقرائه، بتدمري القيم
  .الشرائية لعمالته الورقية

ويف سبيل حتقيق هذه السيطرة على دول العامل، كان ال بد للصهاينة، من تـرويج               
  .الربا المتالك ذهب العامل

ولتحقيق احللم التلمودي إلقامة اإلمرباطوريـة الـصهيونية هيـأت الـصهيونية،            
اد العاملي، وهـذه  مرتكزات أو مقدمات أربعة مهدت إلفراز النتائج اليت دمرت االقتص   

  :املقدمات هي
حتت مظلة العلمانية امللحدة، اليت     (جتهيل املسلمني واملسيحيني، باألشكال احلديثة للربا        -1

ر ال يـتم دون     هإن االقتصاد املزد  : وغررت م بادعاءات خبيثة منها    ) حتارب األديان 
  .يف تعامالا) الربا(بنوك ربوية، تعتمد مبدأ الفائدة 

بت الصهيونية وعمالؤها، إنشاء البنوك اإلسالمية اليت تعتمد مبدأ املشاركة،          وقد حار      
بني املودع والبنك، وكانت احلروب من خالل الضغط السياسي، واالقتصادي الغريب،           
مث األمريكي على احلكام واحلكومات العربية واإلسـالمية، خوفـاً مـن انتـشارها              

رجاء العامل، ولو أن احلكومـات العربيـة   وازدهارها، على حساب البنوك الربوية يف أ 
واإلسالمية مل ختضع لتلك الضغوط، لعم اخلري أرجاء البالد، بدل الدمار الـذي حـل    

  .بالبالد والعامل
بعد ترويج البنوك الربوية، مت إنشاء أسواق املال ـ البورصات ـ العامليـة، ومل     -2

واملواد املـصنعة بـني دول      تكن أسواقاً للمال، بل قامت على مبادلة املواد اخلام          
القائم علـى جتـارة   (العامل، لقاء عمولة حمددة ـ كومسيون ـ وظل هذا املسار   
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يـروج  ) املواد والسلع واخلدمات، معموالً به يف البورصات لعـشرات الـسنني          
 مهيئـة بـذلك     .دل اقتصاد يقوم به التجار    بلتشابك اقتصادي بني دول العامل،      

ية، النقالب مدمر ملسار عمل جديد، أي عندما سيقلب         األجواء االقتصادية العامل  
دمات، إىل جتارة مال    الصهاينة مسار عمل البورصات، من جتارة مواد وسلع وخ        

 هي قمار باألسهم بدل قمار بالنقود حيركها         (ربوية مدمرة، وجتارة أسهم حمرمة    
  )الصهاينة من خلف الكواليس

بوجود االنترنت وشبكات الكومبيـوتر     (،  إن مهمة املسار اجلديد للبورصات             
تدمري االقتصاد العاملي، عند تدمري استقرار العمالت الورقية، القائم حـىت           ) العاملية
 وما قبل، من خالل تدمري القيمة الشرائية للدوالر، والعمالت الورقية           1971عام  

دول الفقـرية   فتم على أثرها تدمري النهضة الصناعية والزراعية، لل       . العاملية األخرى 
  .يف ضتها الصناعية والزراعيةطت أشواطاً كبرية ختواالشتراكية، واليت كانت قد 

وسنرى عزيزي القارئ، عندما تكتمل حلقة املخطـط الـصهيوين اخلبيـث،            ((     
باملرتكزين الثالث والرابع، اللذين ميثالن قمة اإلجرام اليهودي يف هذا املخطـط،            

   ررا وفُرضـا فرضـاً          وميثالن قمة غباء اخلاصة من املسلمني واملسيحيني، عندما م
بالسيف اليهودي، على نصارى ومسلمني تركوا دينهم وج رم، فكان قـضاء            

  .))ألن الظامل سيف اهللا يف األرض، يقتص به مث يقتص منه. اهللا فيهم
     وسترى كيف نزل السيف اليهودي الظامل، على املسلمني والنصارى عند تنفيـذ            

  .4 والبند 3لبند ا
جيب على الشركات الصهيونية األمريكية عقد صفقات وعقود جتاريـة ضـخمة      -3

على أن تورد هـذه املـستوردات       (الدوالرات حصراً،   بجداً مبليارات املليارات    
  .، مع شركات الدول الصناعية الغنية)خالل عشرات السنني

، اليت تربط الدوالر    تون وودز بريأخطر املرتكزات تأثرياً وتدمرياً، هو إلغاء اتفاقية         -4
بالذهب، وبتعهد حيمي الدوالر وكل من تعامل بـه، مـن األمـريكيني وغـري               

  .األمريكيني على مدى عشرات السنني السابقة
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  الفصل الثاني
  المراحل التي سبقت تنفيذ الجريمة

ن عولتنفيذ املرتكز األخطر، من بني املرتكزات األربعة ، لن يتواىن اللويب الصهيوين             
 ولو أدى إىل    ،بريتون وودز معاهدة  الضغط اهلائل، إلجبار اإلدارة األمريكية على إلغاء        

تعريض الدوالر واالقتصاد األمريكي إىل مغامرة مدمرة ألمريكا ذاا، تتفكـك ـا             
والياا اخلمسون، خاصة إذا عال صوت اإلميان حمذراً من الطغيان املدمر للربا القادم،             

الذي هـو عملـة     (رمة يف القرآن واإلجنيل، عندما يتم إعفاء الذهب،         وجتارة املال احمل  
من تدخله يف عمليـات البيـع       ) القرآن واإلجنيل والتاريخ البشري منذ آالف السنني      

والشراء، والتعامل به بني الدول، عندما كان حيمي عمالا الورقية، ويعطيها مصداقية            
العاملية ذات الرصـيد الـذهيب الكامـل، إال         وما العمالت الورقية    . (لقيمتها احلقيقية 

  ). بديالً عن الذهب هيكشيكات قيمتها الذهب وليست
إقناع علماء الدين اإلسالمي واملـسيحي للتجـار واألغنيـاء املـسلمني            وكان  

 بإحباط املخططات الصهيونية اخلبيثة،     واملسيحيني، بضرورة التمسك بالذهب، كفيالً    
ئمة عليها، ولكن هؤالء العلماء خانوا األمانة، وسـكتوا         وهدم املرتكزات األربعة القا   

عن كشف حقيقة الذهب املكرر ذكره يف القرآن واإلجنيل يف معامالت البيع والشراء             
 الكايف لتعامـل العبـاد      روقد خلق اهللا تعاىل الذهب والفضة، بالقد      (والزكاة والصدقة   

  ) .برية جداً جداً كالصوديومما، فال مها نادرا الوجود كاملاس، وال مها بكميات ك
  :ولكن كيف سيتم تنفيذ هذا املرتكز اخلطري جداً؟ إليكم التفاصيل

يف العقد السادس من القرن العشرين، حاول اللويب الصهيوين إقنـاع الزعامـات             
، بريتـون وودز   معاهـدة     وإلغاء فك ارتباط الدوالر عن الذهب،    بضرورة  األمريكية  

ل كل  بلواليات املتحدة األمريكية بإعطاء أونصة ذهبية مقا      واليت تتعهد فيها حكومة ا    (
إن هذا التعهد أعطى للدوالر القدمي ثقـة العـامل          )  يرد للخزينة األمريكية   اً دوالر 35

 ة ليصبح عمل  .لذلك سعرت به مجيع املنتجات والسلع واملواد اخلام يف العامل         (واحترامه  
 عنـد إبـرام   1943متاماً منـذ عـام   التعامالت الدولية كما خططت له الصهيونية      

  ).املعاهدة



 اف اكس ارابيا                                                                        حممد شريف املظلوم                                                                                   الذهب والدوالركتاب 

                                                                    www.fx-arabia.com - 23 - 

اليت دد بايار   (ولكن خوف اإلدارات األمريكية املتعاقبة من هذه املغامرة اخلطرة          
 أكرب من املكاسب اليت كـان يـوحي ـا           كان) الدوالر بعد أن يفقد الدعم الذهيب     

  .الصهاينة
 انطـالق   يفالعارمة،  لقد حال هذا اخلوف اجلارف، دون حتقيق الرغبة الصهيونية          

الدوالر حمرراً من الذهب، ليصبح الدوالر كالطري يف السماء بني صعود وهبوط، بـني              
  .يوم ويوم بل بني ساعة وساعة، إذا أُحكمت املؤامرة بدقة

بسكوت علماء الدين اإلسالمي واملسيحي، عن      :  مرهون املؤامرةحكام خيوط   إإن  
رصات، ومرهون أيضاً بعدم التمـسك بالـذهب        حماربة الربا، اليت ترعاه البنوك والبو     

الذي تؤيده رساالت السماء، ومرهون أيضاً بتكبيل عقول علماء االقتصاد واحلكـام            
واملثقفني وضمائرهم، ومرهون كذلك حببك غشاوة على عيون األغنيـاء املـسلمني            

املية، يف العمليات الربوية اليت خططت هلا الصهيونية الع       عن جهل   واملسيحيني، ليغوصوا   
وأقامت من أجلها اجلامعات وكليات التجارة واالقتصاد، ونشرت البنوك الربويـة يف            
كل أرجاء املعمورة، وأقامت أسواق املال يف كـثري مـن دول العـامل، وعواصـمه                

  .االقتصادية والسياسية
لقد كانت هذه الرهانات، هي رأمسال الصهيونية يف تنفيذ خمططاا بنجاح، وكان            

قبل الصحوة اإلسالمية املرتقبة، ويقظة املـارد    ) بريتون وودز  (معاهدةطيم  ال بد من حت   
 اإلسالمي، لذا كان على الصهيونية العاملية أن تسرع خطواا ومغامراا إلمتام اجلرمية           

  . بأسرع وقت ممكناالقتصادية
الـذهيب  حتيـاطي   الامتـصاص ا  بوليس أمام اللويب الصهيوين إال القوة والتهديد،        

، الذي ميلكه اليهود وليست احلكومة األمريكية وكـذلك          املركزي الر من البنك  لدول
من الضغط واللعب يف االنتخابات األمريكية إلجبار الزعامات األمريكية رغم أنفهـا            

  .بريتون وودزعلى إلغاء معاهدة 
، إىل مجاعات الضغط اليهوديـة يف       1970فعمد هذا اللويب الصهيوين اخلبيث عام       

قوموا بتحويل كل ما ميلكه يهود فرنسا من ذهب وفرنكـات فرنـسية إىل              فرنسا لي 
  .دوالرات أمريكية
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، بريتـون وودز  فجمعوا مليارات من الدوالرات املدعومة كلياً بالذهب ومبعاهدة         
من احلكومة الفرنسية الضغط على احلكومة األمريكية، لتبديل هذه املليـارات           وطلبوا  

لمعاهدة، وإعطاء يهود فرنسا أونصة     لمن الذهب، تطبيقاً    من الدوالرات إىل ما يعادهلا      
أونـصة  28571428  من هذه املليارات، أي سـحب        اً دوالر 35ذهبية عن كل    

 طن من الذهب من االحتياطي الذهيب للدوالر، عـن كـل            1000  حوايل ذهبية، أو 
  .مليار غرام ذهب= كل مليار دوالر قدمي : مليار دوالر يبدلونه ألن

طنـان  األ  آالف ومة األمريكية لطلب فرنسا ويهود فرنسا، وانتقلت      وخضعت احلك 
 الـيت    الدوالرات لياراتهيب للدوالر إىل فرنسا، مقابل م     من الذهب من االحتياطي الذ    

دفعها يهود فرنسا، دون أية ضجة إعالمية، خوفاً من عدوى تبديل الدوالرات الورقية             
ل أخرى من غري اليهـود، تقليـداً        بالذهب جلماعات يهودية أخرى، أو أغنياء من دو       

 ضـعفاً،   20ممن قد تأتيهم الصحوة املبكرة، وقبل أن ترتفع أسعار الذهب            (لليهود،  
 ضعفاً، كما سيأيت بعد إلغاء معاهـدة        20 قبل أن تنخفض أسعار الدوالرات       واألصح

ر ، فينهار الدوالر األمريكي، ألن خمزون احتياطه الذهيب، ميكن أن يغاد          )بريتون وودز 
وتبقى مليارات الدوالرات يف أمريكا دون      . بعضه أو شطره األكرب أمريكا إىل خارجها      

احتياطي ذهيب هلا، فينهار االقتصاد األمريكي، وتنهار معه أمريكا، وتتفكك والياـا            
 فيما بعد، إىل دول هزيلـة  السوفييتكما تفكك االحتاد   (إىل دويالت هزيلة متصارعة،     

  ).لروسينتيجة ايار الروبل ا
وعلى أثر هذا التواطؤ بني يهود فرنسا، والزعامة الصهيونية يف أمريكا، خـضعت             

  .بريتون وودزاإلدارة األمريكية إىل الرغبات ااحمة للويب الصهيوين، إللغاء معاهدة 
كانت هذه املعاهدة هي من أهم الروابط اليت مجعت شـعوب الواليـات املتحـدة             ( 

  ). ذه الروابطوايار الدوالر سيمزق ه
حمي حكومة الواليات املتحدة األمريكية دوالرها من االيـار؟         ستولكن كيف   

عند ختلي املودعني واملتعاملني بالدوالر الذهيب القدمي عن الـدوالر اجلديـد، الـذي         (
  ).سيصبح ورقاً بال قيمة حقيقية له، ويبقى فقط حتت رمحة يهود فجرة
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ول أعضاء اإلدارة األمريكيـة وقلـوم بعـد         هذا التساؤل اجلديد، الذي أرق عق     
 وكان اجلواب على هـذا      .يهود فرنسا اليت أذلّت الشعب األمريكي وزعماءه      مؤامرة  

  !!!.التساؤل، يف العقول الصهيونية اخلبيثة فقط
هو العقود والصفقات التجارية الضخمة جـداً، الـيت   : وكان جواب هذا التساؤل 

  .اعية الغنيةجيب فرضها على شركات الدول الصن
وكانت هذه العقود كما ذكرنا، هي االحتياطي البديل واهلائل عـن االحتيـاطي             

وستكون كل دولـة غنيـة      . الذهيب للدوالر اجلديد، الذي سيولد بال رصيد ذهيب له        
بريتـون  مرغمة رغم أنف شعبها، على محاية الدوالر من االيار، عند إلغاء معاهـدة            

امهني يف هذه الشركات، ومن مث القتصادها من االيـار،          ، محاية لشركاا واملس   وودز
  !!!.كما خططت الصهيونية لذلك متاماً

يف الـدول   ... القيادات الـسياسية واالقتـصادية و      تولكن لو كان  (: للمطالعة
 األخالق، ومصلحة شعوم، وكان فـيهم ورع مـن ورع           الصناعية والغنية، حتركها  

 والسالم، ألدركوا خطورة املخططات الـصهيونية،   املسيح وأخيه حممد عليهما الصالة    
ونزع الذهب عن العمالت، وما جيره من دمار على شعوم وشـعوب دول العـامل               

لوقفوا ضد الصهيونية وخمططاا، ولكشفوا زيف العقود التجارية ابولة         إذن  الفقرية،  
كي، وشـعوم   باخليانة، وألجربوا شركام على عدم تنفيذها، بإثارة الشعب األمري        

 واجلمعية العامة، ولكن هيهات هلؤالء       واحملاكم الدولية  وشعوب العامل، واألمم املتحدة   
اخلاضعني ألهوائهم وأهواء الصهاينة، أن يفعلوا ذلك، وليتهم فعلوا لكـانوا أنقـذوا             

  .العامل
لقد استعذب هؤالء اخلاصة األالعيب الصهيونية فيهم بعـد أن أنـسوهم رـم              

  :لقائه عندما آثروا منفعتهم الشخصية اآلنية على منفعة عامة شعوموحسابه عند 
نسوا أم مسؤولون أمام اهللا يوم القيامة عن رعيتهم، فاسـتعذبوا طـرق             : احلكام

الوصول إىل الكراسي وطرق احملافظة عليها حىت آخر أيام حيام على حساب استعداء             
ـ لوثت أيـديهم و    ت كانوا ممن شعوم وتقريب املؤيدين هلم، ولو       وجهم وأمـواهلم   رف

ؤالء املعارضـني خلـق     هل ولو كان    وإفقارهم وإبعاد املعارضني واضطهادهم     .باحلرام
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 مبوا إليه ريقبأن   وكان األجدر هلؤالء احلكام أن يقفوا للشر اليهودي باملرصاد           .األنبياء
ى اخلـاص،   رون العام عل  ثاملستشارين والوزراء وقادة األمن من الذين خيشون رم ويؤ        

وممن ميلكون اجلرأة باحلق ليدعموا مسرية العدالة لقائد البالد، واألجدر أيضاً للحكـام             
أن يدعموا بال حدود ممثلي الشعب املنتخبني انتخاباً حراً نزيهاً، ليكونو ساهرين معهم             

  . آالمه ومعاناتهن يتحسسوشعبهمعلى خدمة 
 لـذا ماء،   رساالت الـس   حيملونلقد استعذب هؤالء الفتات ونسوا أم       : العلماء

بهم، وأن يضعوا العلم الذي تعلموه واقتبسوه مـن الغـرب           عم نصح قادم وش   هعلي
ها األيدي الصهيونية اخلبيثة يف     دستاليت  (والشرق يف مصفاة إميام لتنقيته من الشوائب        

 ليثمر هلم ولعامة شـعبهم خـريي الـدنيا          )اجلامعات ومراكز البحوث وأسواق املال    
  .خرة يف الدين واالقتصاد والعلومواآل

لقد استعذب هؤالء الربا وقمار لعبة األسـهم، تلـك احملرمـات الـيت              : األغنياء
استخدمتها الصهيونية لالستيالء على ذهب العامل لتبقى هلـؤالء الغـافلني أرصـدة             

 ـا إىل     الـصهيونية  من قيمتها الذهبية سـتجرهم    % 95 فاقدة لـ    ومهيةدوالراتية  
ذهيب اليت تتحني إصداره بني حلظة وأخرى مع إقامة الشرق األوسط اجلديد            شيكلها ال 

ة بعدما أرست معاملها وظالهلا على غالبية حكومـات         يأو اإلمرباطورية الصهيونية العامل   
اليت أيد اهللا ا    ( حرب لبنان    سامهت لقد   .العامل اليت تؤيد إسرائيل الصهيونية بال حدود      

 جهاد املؤمنني   اسيقضي عليه  اليت    األحالم الصهيونية   يف تبديد  ،)ااهدين بالنصر املبني  
      انتهت املطالعة.قريباً إن شاء اهللا تعاىل

جيب أن تكون هذه العقود والـصفقات       : وحبكاً خليوط اجلرمية االقتصادية الربوية    
  .مستوفية للشروط القانونية، احمللية والدولية
!!! عقود يف جنس النقد، كقيمة هلذه العقـود لذا خير أصحاب التواقيع على تلك ال    

  ! أم الدوالر؟الذهب
ظناً من أصحاب التواقيـع علـى العقـود،         . الدوالر: فكان االختيار غري املوفق   

ومستشاريهم االقتصاديني املغفلني، أن الدوالر األمريكي سيبقى إىل األبـد مـدعوماً            
سبقاً عقول هؤالء ومستشاريهم،    ، ومل تنتبه أو تتنبأ م     بريتون وودز بالذهب، ومبعاهدة   
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رغم غرابة التخيري وضخامة العقود، وفترات تنفيذها الطويلة جداً، أا حتمل مفاجآت            
مدمرة، أو جرائم كربى ستحل باقتصاديات دوهلم، وحياة شعوم، إن أقدمت أمريكا            

  .بريتون وودزعلى التخلي عن اتفاقية 
شارين االقتصاديني الذين جهلـوا أو      لقد أعمت ضخامة أرقام العقود عيون املست      (

  ).داع اليهودي عرب العصور السابقةتناسوا أو نسوا، تاريخ املكر واخل
وعندما توثقت هذه العقود والصفقات التجارية الضخمة جداً، بـني الـشركات            
األمريكية الصهيونية، وشركات الدول الصناعية والغنية، وبصيغة بعيدة عن املـساءلة           

ا أصبحت هذه العقود    ه عند .ما اختري الدوالر وليس الذهب قيمةً للعقود      القانونية، عند 
والصفقات االحتياطي الضخم البديل، عن االحتياطي الذهيب للدوالر اجلديد، الـذي           

  . تبدأ احلرب االقتصادية العاملية.؟؟!!سيفقد احتياطه الذهيب عندما 
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  الفصل الثالث
  ]مرة وآثارها املدبريتون وودز معاهدةإلغاء [

، بريتون وودز  أعلن الرئيس األمريكي نيكسون، إلغاء معاهدة        1971 آب   15يف  
وفصل الذهب عن الدوالر، يف مناسبة ستعود بالشؤم على شعوب األرض مـن غـري           

  .اليهود
لقد كانت العقود والصفقات التجارية الضخمة، اليت أبرمتها الشركات األمريكية           

املقام األول علـى شـعوب الـدول الفقـرية           كارثية يف    1971الصهيونية قبل عام    
  .واقتصادها، وتفككت دوهلاواالشتراكية، اليت اارت عمالا 

عشر عاماً، واـارت معهـا      إن الدول الفقرية اارت عمالا احمللية خالل مخسة         
الكفاية املعاشية لشعوا وشعوب الدول االشتراكية، وكانت االيارات لعمالا، كما          

  .آالف األضعافوبعضها اآلخر  مئات وبعضهاات سترى عشر
 عامـاً إىل    35اخنفاض قيمة العقود والصفقات التجارية الضخمة، وصل خالل         إن  

من قيمة العقود التجارية املربمة قبل عام       % 95عشرين ضعفاً، ويعادل هذا االخنفاض      
 ربطـت   الـيت  (بريتـون وودز  ، وحتديداً قبل إقدام أمريكا على إلغاء اتفاقية         1971

 كما خططت له الصهيونية كمـا       العامل ثقةالدوالر بالذهب، وأكسبت الدوالر القدمي      
  ).ذكرنا

الذي يبني كيف استعبدت الصهيونية وأمريكا، الدول الـصناعية         : ويف املثال التايل  
  لـت الـصهيونية           الغنية، وكيف استجرا، عنـدما كبا للخضوع رغم أنف شـعو

معجونـة بـاملكر واخلـداع      (ية، واليابانية بعقود جتارية،     الشركات واملصانع األوروب  
 خسارة خيالية للشركات األوروبية واليابانية، يف       يبنيمثال أغرب من اخليال     ) اليهودي

 1 عاماً، بعقد سـنوي قيمتـه        50عقد من العقود اخلبيثة، لتوريد إنتاجها على مدى         
 مليـار دوالر قـدمي      50= 1 ×50مليار دوالر، فيكون القيمة اإلمجالية هلذا العقد        

طـن مـن    ألف   50  عاماً قيمتها الذهبية النظرية عند توقيع العقد         50موزعة على   
مليار = مليار غرام ذهب    كل   :أي دوالر قدمي    1=  غرام ذهب كان     1:الذهب، ألن 



 اف اكس ارابيا                                                                        حممد شريف املظلوم                                                                                   الذهب والدوالركتاب 

                                                                    www.fx-arabia.com - 29 - 

دوالر، إن مل تتغري وتنخفض قيمة الدوالر، أو إن مل يكن هنـاك مـؤامرة وجرميـة                 
  .ة الدوالر الذهبيةصهيونية تفتك بقيم

وايار ( 1971وبعد أن متت اجلرمية االقتصادية، الربوية الصهيونية األمريكية عام 
 غرام 1عندما أصبح ،2006 ضعفاً عام 20 أضعاف، مث 10قيمة الدوالر اجلديد

 620 = األونصة صارت دوالراً مزيفاً عندما20 دوالرات، مث10ذهب يساوي
 تدرج ايار تلك ) دوالرا31ً توقيع العقد تساوي دوالراً، وكانت األونصة عند

 1=  مليار دوالر 1=  لقد كانت قيمة هذا العقد اخلبيث يف سنته األوىل .العقود
 طن فقط من 100 =  عاما15ًح بعد ـ طن ذهب، أصب1000= مليار غرام ذهب 

% 90خبسارة )  دوالرا310ًحت قيمة األونصة الذهبية ـدما أصبـعن (.الذهب
  )3رقم ( اليار العقود التجارية  معادلة الشريف املظلوموفق

   دوالر      1000000000     قيمة العقد بالدوالر      
   طن ذهب100=  ـــــــــــ =  ــــــــ   = 

  غ/ دوالر 10غ           /    مقدار ايار الدوالر
   قيمة الغـرام   رتاص دوالراً،   620=  قيمة األونصة    صارتعندما   (2006ويف عام   

                                 = وفق املعادلة التالية أصبح قيمة العقد)   دوالرا20ً = 
  طن ذهب50       = مليار دوالر1                    

   دوالر للغرام20  
من قيمة العقد الذي أُبـرِم قبـل عـام          % 95 طن ذهب، أو خبسارة      950خبسارة  
ر والعمالت الورقية العاملية، بعد فـصلها عـن الـذهب،           ، أي أصبح الدوال   1971

شيكات بال رصيد، تتعامل ا كافة شعوب األرض، بغبـاء عامتـهم وخاصـتهم،              
  .احملكومني واحلكام، وبشلل يف العقول املختصة باالقتصاد واملال والفقه

لقد عوضت الدول الصناعية، بعضاً عن خسائرها من هذه العقود، مـن اخنفـاض         
ة املواد األولية املستخرجة، من الدول الفقرية، عندما اخنفضت قيمة املـواد اخلـام              قيم

عن قيمته القدمية املـسعرة ـا       )  ضعفاً 20 أضعاف مث    10(باخنفاض الدوالر اجلديد    
كذلك عوضت خسائرها، عندما صنعت الدول      .أسعار املواد اخلام، واملصنعة يف العامل     

يف الـصني ودول النمـور      ) املتعاقد عليها مع أمريكـا    من منتجاا   % 75(الصناعية  
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كما (اآلسيوية، وبأسعار منخفضة جداً قياساً ألسعار هذه املنتجات يف الدول الصناعية            
  .من اإلفالسفيها محاية لشركاا واملسامهني ) سيأيت ذكره

إذن إن اجلرمية االقتصادية الربوية، وما سبقها من العقود والـصفقات التجاريـة              
لضخمة جداً، كانت كارثة يف املقام الثاين، على الدول الصناعية األوروبية واليابانية،            ا

  .حيث جلبت هلا ولشعوا ذل اخلضوع ألمريكا والصهيونية
ويف املقام الثالث، ستكون أمريكا والشعب األمريكي الغافل، هم الضحية الثالثـة            

الشيكل اليهودي الـذهيب، عنـد      للجرمية الصهيونية، عندما سينهار الدوالر، وينبعث       
ليبيعـوا  ) كما حيلمون وخيططون  (استيالء اليهود على ذهب العامل، وآبار النفط العريب         

قبل .  أضعاف أو أكثر عن أسعاره احلالية      10النفط بالشيكل اليهودي الذهيب، وبزيادة      
  . عاماً قادمة25أن ينضب النفط خالل أقل من 

ا مع الزمن، لالسـتيالء علـى       األمريكان وعمالؤمه لذا تتسابق الصهيونية وأذناا     
املنطقة العربية بأسرع زمن ممكن، ويشنون احلروب ويهيئون الفضائيات والعـاهرات           

  .واملخدرات لذلك
وقد مت للصهيونية العاملية ما خططت له حىت اآلن، من خالل ما يرى املـرء مـن                 

: الفقرية من هذه اهليمنـة    اهليمنة الواسعة على دول وشعوب العامل، لتحصد الشعوب         
الفقر والدمار، الذي أفرز الفساد والرشاوى والسرقات والغش واالحتيـال وغيـاب            
مقومات الدولة، عندما مل تعد الدول الفقرية واالشتراكية قادرة على تـأمني الكفايـة              
املعاشية ملوظفيها، أو أن ترفع رواتب وأجور العاملني لديها، مبا كانت تعـادل هـذه               

  ).ألن الكفاية املعاشية للمواطنني مل يزل ميزاا احلقيقي الذهب(تب من الذهب، الروا
اللتان دمرتا الرباط املقـدس     (لقد خالفت الصهيونية والواليات املتحدة األمريكية،       

شرائع اهللا، وما جـاء بـه القـرآن واإلجنيـل      ) بني الذهب والعمالت الورقية العاملية    
نقدي، واليت اعتمدت مجيعها الذهب والفضة، كنقد نزيه ال         والتوراة، وتاريخ البشرية ال   

 ،يقبل التزييف، ألن اهللا يعلم أنه لن تستقيم اقتصاديات الناس وحيـام إال بالـذهب              
االيارات املدمرة لعمالت أغلب دول العامل وايار األخـالق والقـيم          : ويؤكد ذلك 

  .واملبادئ والعالقات السليمة بني األفراد والدول
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مـن أن قـوة    : ا الفرية اليت اعتمدا الصهيونية، ورددا أمريكا بغباء وخبـث         وم
، إال كذبة كربى كـان جيـب أن         )هو الدعامة الوحيدة لعملتها   (االقتصاد ألية دولة    

يكتشفها علماء الدين اإلسالمي واملسيحي، واالقتصاد واملال واحلكام يف وقت مبكر،           
قت الواليات املتحـدة األمريكيـة والـصهاينة        لقد سو ). قبل أن تقع الفأس بالرأس    (

ا هذه الفرية، إىل مجيع دول العامل، مستخدمة الضغط االقتصادي والسياسي،           وعمالؤمه
وكانت األلسنة أمريكية، والعقـول عقـول اللـويب         . حكومات العامل وعلى زعماء   

 الصهيوين، الذي خيطط لالستيالء على ذهب العامل عندما تتخلى عنـه احلكومـات            
له، وااليار املفتعـل    والشعوب شيئاً فشيئاً، حتت ضربات الديون واألسعار املتأرجحة         

ألسعاره، وعندما تسحب املدخرات الذهبية املوجودة يف أيدي األغنيـاء والتجـار،            
ومعاصم النساء والفتيات وصدورهن، اللوايت يعتمدن الـذهب للزينـة، واالدخـار            

  .مثن القرب، وتكاليف الدفن والتعزيةالشخصي لغوائل الزمن، والشيخوخة و
علماً بأن علماء الدين واالقتصاد واحلكام واحلكومات واألغنياء، يعلمـون علـم            

أن اليهودي وعلى مر العصور والدهور وحىت اليوم        ):  جهال إن مل يعلموا    و (اليقني،  
ة على قلوب   وغداً، ال يعتمد عملةً ملدخراته إال الذهب األصفر الرنان، فهل رانت الغفل           

  هؤالء اخلاصة وعقوهلم، أم أم باعوا أنفسهم ألعدائهم وللشيطان واهلوى؟
وبعد أن أعلن الرئيس األمريكي نيكسون فصل الذهب عن الدوالر، والقضاء على            

، بدأت الضغوط االقتصادية والسياسية على الدول، لتحذو حذو         بريتون وودز معاهدة  
املية عن رصيدها الذهيب، عملةً بعد عملـة، بعـد          أمريكا، لفصل العمالت الورقية الع    

ختلي الدوالر عن رصيده الذهيب، لقد كانت العمالت الورقية شيكات بأرصدة ذهبية،            
أصبحت بعد اجلرمية االقتصادية الربوية الصهيونية األمريكية شيكات بال رصيد، بعـد            

لعت النخوة من   وعطّلت الصهيونية العقول، وخ   . أن خلعت اجلرمية بريق الذهب عنها     
 وفق  رؤوس العلماء واحلكام واألغنياء، وجعلتهم كاألنعام بل أضل، ألن هؤالء ساروا            

، فجلبوا هلم ولشعوم، سخط اهللا العظـيم، ألـم           الصهاينة شياطنيالهواهم وهوى   
   .انغمسوا يف معصية الربا، وخالفوا أمر اهللا الذي حذرهم يف القرآن واإلجنيل والتوراة
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أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربـا إِنْ كُنـتم               يا(:  تعاىل فقال اهللا 
نِنيمؤ278(م(              ُءوسر فَلَكُـم مـتبإِنْ تو هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم

 كُمالوالأَمونَ ومظْلونَ ال تظْلَم279 -2/278: البقرة[ ))279(ت.[  
وعندما حلقت العمالت الورقية العاملية بالدوالر، وختلت عن رصـيدها الـذهيب،            

  .بدأت باالخنفاض ساعة بعد ساعة ويوماً بعد يوم، مقابل الذهب
وحسب قانون العرض والطلب، بدأت عمالت الـدول الفقـرية واالشـتراكية            

مد للدوالر،  تعرتفاع احلاد ألسعار الذهب، أما االخنفاض امل      باالخنفاض احلاد، مقابل اال   
، من كل قوى الشر واخلنـوع والغبـاء،         )دون عمالت العامل  (فيجب ضبط اخنفاضه    

  . الكاسح، ويفقد ثقة املتعاملني به بعدما فقد ذهبهخوفاً من أن ينهار االيار 
ل الروسي فيما بعد، إذاً     بروويا ليت الدوالر اجلديد اار، كما اار ال       (( :للمطالعة

، ولوقـف الـشعب     بريتـون وودز  الضطرت أمريكا إىل التراجع عن إلغاء معاهدة        
األمريكي ضد املخططات الصهيونية والصهاينة، بعدما انكشف غـدرهم وخيانتـهم           
ألمريكا، ولَسلم العامل من الدمار، وفقراء العامل وخاصته من الفـساد الـذي حتيـك               

  .ه من عشرات السنني، وتقيم مراكز البحوث لذلكالصهيونية خيوط
ولكن الصهيونية اليت خططت لعشرات السنني، لالستيالء على الـذهب وكنـوز            
الشعوب، من خالل السيطرة على أكثر احلكومات، وأجهزا األمنية، هي وراء مـا             

تصحو شـعوب   س فهل   .أصاب العامل واقتصاده من دمار، وحياة شعوبه من اضطراب        
 وأحراره قبل فوات األوان؟ وماذا سيفعل احلكام واألغنياء يف العامل، وكـذلك             العامل

:  أن الدوالر قد اار كلياً؟ اجلـواب       ن يوماً وجيدو  نالشعب األمريكي عندما سيصحو   
مليـارات   كـل     (ىت الصهاينة أنفسهم استبدال   ع ح يلن جيدوا من يشتريه، ولن يستط     

 بالـشيكل    ) وحـىت اآلن   971 منذ عام    مريكااملليارات من الدوالرات اليت طبعتها أ     
وسيحرق األغنياء األمريكيون دوالرام باحملارق وستنهار أمريكـا    .!!اليهودي الذهيب 

وسيقضي الشعب األمريكي على ما تبقى من اليهود بينهم تقتيالً وباً للذهب الـذي              
 تلـك   اختزنتمجعوه منهم ومن شعوب األرض، وستحل الكوارث بكل البالد اليت           
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فهل ستـصحو بعـد هـذه الـصرخة         .  وجعلتها رصيداً لعمالا   الدوالرات املزيفة 
   ))احلكومات والعلماء واألغنياء واملثقفون والعلمانيون الذين نسوا اهللا قبل فوات األوان

ومع االنقالب يف مسار عمل البورصات، املتوقع واملخطط له صهيونياً، مـن مـسار              
جتارة مال، ومضاربات أسهم    :  مسارها اجلديد املدمر   جتارة مواد وسلع وخدمات، إىل    

  ؟؟؟حمرمة وأوراق مالية ربوية
جتـارة مـواد وسـلع      % 95، هو   قبل اجلرمية فقد كان حجم عمل البورصات      

 فقـد   1971 عـام    بعد اجلرمية الباقية فهي تبديل عمالت، أما      % 5وخدمات، أما   
% 3م وسندات ربوية، و   جتارة مال وأسه  % 97انقلب املسار رأساً على عقب، أي       

  .الباقية، جتارة مواد وسلع وخدمات
إذن لقد كانت البورصات هي الطاحونة املرعبة، اليت طحنت عمـالت الـدول             
الفقرية واالشتراكية، وكان ضحاياها هم فقراء العامل، رغم أم مل ميارسوا الربا، ألم             

، )شرفاء وأحرقتـهم معهـا  ولكن نار الربا أحرقت دخول الفقراء وال(ال ميلكون املال  
وأما الذين قاموا بالطحن فهم الصهاينة، وكان سبب التسارع الرهيب، هلذه الطاحونة            

وممارسـة حكـامهم    غفلة املسلمني واملسيحيني وبعدهم عن دينـهم،        : الشيطانية هو 
  . األسهم وربا قمارةوعلمائهم وأغنيائهم للربا وللعب

بيوتر، لتسريع عمليـة ذبـح الفقـراء        عندما استخدموا االنترنت وشبكات الكوم    
  .وشرفاء العامل، الذين حتطمت القيمة الشرائية لدخوهلم

ولو كانت هناك صحوة بعد االيارات األوىل للعمالت الورقية، لتوقفت عجلـة            
الدوران املتسارعة للبورصات املالية، وألعيد النظر يف النظريات احلديثـة الـصهيونية            

من أن الداعم للعمالت الورقية، هو قـوة االقتـصاد          :  أمريكا املدمرة، اليت روجت هلا   
 ىوعميت أبصار اخلاصة من املسلمني واملسيحيني، بعد أن أعم        (الوطين وليس الذهب    

متناسني أن الذهب هو النقـد      ) أبصار وبصرية أصحاب املال من غري اليهود      الصهاينة  
      ؤيد من التاريخ البشري الطويل، اليت      زلة على رسله، وامل   املؤيد من اهللا تعاىل يف كتبه املن

 وهـو   .اعتمدت مجيعها الذهب والفضة، أساساً للتعامالت التجارية على مر العصور         
وبدون الذهب لن تستقر العمالت الورقيـة، مهمـا         .أساس استقرار العمالت الورقية   

  .حاولت احلكومات الشريفة من حماوالت اإلصالح املايل ـ والواقع يثبت ذلك ـ
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  صل الرابعالف
  المعادالت الرياضية االقتصادية النهيار العمالت الورقية العالمية

كانت ضربات االخنفاض احلاد لعمالت الدول الفقرية واالشتراكية تنـهال علـى            
فقرائها، وتنخفض معها الكفاية املعاشية للشرفاء والفقراء يف العامل، مبا فيهـا فقـراء              

  .لذين يتقاضون إعانة شهريةأمريكا والعاطلني عن العمل فيها، ا
حيث كان العاطل عن العمل األمريكي يتقاضى إعانة شهرية، من صندوق الضمان            

 غرام ذهب قبـل     300 دوالر أمريكي ذهيب قدمي، تعادل       300االجتماعي مقدارها   
  .اجلرمية الصهيونية

وبعـد  . اً دوالر31=  دوالر، كانت األونصة 1=  غرام ذهب    1عندما كان كل    
 دوالرات  10=  غرام ذهب    1 ضعفاً، أصبح    20 أضعاف مث    10فض الدوالر   أن اخن 

 دوالراً  20=  غرام ذهـب     1، مث أصبح     دوالر 310عندما أصبحت قيمة األونصة     
   وفق معادلة الشريف املظلوم اليار الدوالر اً دوالر620قيمة األونصة  صارتعندما 

  =  األونصة الذهبية بالدوالر سعر
  رام غ31 األونصة وزن

   ضعفا20ً =

لقد امتص اليهود وأغنياء أمريكا الفرق، بني قيمة اإلعانة الـشهرية الـيت كـان                
يتقاضاها العاطل عن العمل األمريكي، قبل اجلرمية االقتـصادية الربويـة الـصهيونية             

: غرام ذهيب وبني قيمة هذه اإلعانة بعد اجلرميـة املـذكورة           300األمريكية، وكانت   
، 2006 غراماً ذهبياً عـام      15 غرام ذهب، مث     30 جديد قيمتها     دوالر 300وهي  

 غرام ذهـب،  285= فكان الفرق الذي خسره الفقري، والعاطل عن العمل األمريكي   
امتصها اجلشع اليهودي، الذي ال مييز بني الفقري األمريكـي، وفقـراء دول العـامل               

  .األخرى
 دولة من دول العامل الثالث، عربيـة  ويا حبذا لو أن كاتباً أو اقتصادياً مؤمناً يف كل  

أو إسالمية أو من الدول االشتراكية السابقة، أو من الدول الغنية وأمريكـا، قـاموا               
بتدوين مقارنات، بني رواتب العمال واملوظفني من القطاع العام واخلاص، وكـذلك            

، اليت  القطاع اخلاص، واملزارعني وأصحاب األراضي، وبني دخوهلم      التجار واملهنيني يف    
، وما يتقاضونه ويدخل عليهم اليوم، أي الرواتب      1971كانت تدخل عليهم قبل عام      
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والدخول قبل اجلرمية االقتصادية الربوية الصهيونية وبعدها، وذلك بعد استخراج مقدار         
ايار قيمة عملتهم الوطنية، وفق معادالت الشريف املظلوم اليار العمالت الورقيـة            

  .اس الدوالر القدمي واملزيف، ووفق مقياس الذهبالعاملية، وفق مقي
ولبيان االيارات املخيفة اليت أصابت العمالت الورقية للدول الفقرية واالشتراكية،          

  : الشريف املظلوم إذا علمت أنتميكنك أخي القارئ العزيز االطالع على معادال
) 2006ته عام   قيم( دوالراً جديداً    20=  غرام ذهب    1= الدوالر الذهيب القدمي    

  4رقم تكون معادلة الشريف املظلوم اليار العمالت الورقية، مبقياس الدوالر القدمي 
  =   من أية عملة حالياًالذهيب القدمي  الدوالرقيمة

  من نفس العملة1971 قبل عام قيمة الدوالر القدمي
  

  5يف رقم العمالت مبقياس الدوالر اجلديد املزيار الومعادلة الشريف املظلوم 
  

  =  20× أية عملة حالياً   مناجلديد  الدوالرقيمة
   من نفس العملة 1971 قبل  الدوالر القدميقيمة

  : وإذا علمنا أن قيمة العمالت العربية التالية بالدوالر الذهيب القدمي هي
  . لرية سورية قدمية3.65=  غرام ذهب 1=  دوالر ذهيب قدمي 1
  . لرية لبنانية قدمية2=  ذهب  غرام1=  دوالر ذهيب قدمي 1
 مـن الـدينار   0.4=  فلساً عراقيـاً  40=  غرام ذهب 1=  دوالر ذهيب قدمي    1
  .القدمي

 غرام ذهب   2.5=  دوالر قدمي    2.5 = 1971 دينار عراقي قبل عام      1أي كان كل    
: أصبح الدوالر اجلديد بعد اجلرمية االقتصادية يعادل من العمالت العربية بعد ايارهـا            

.  دينار عراقـي   2000=  لرية لبنانية    1500=  لرية سورية    55=  دوالر جديد    1
يكون ايار هذه العمالت مقابل الدوالر الذهيب القدمي والدوالر الذي فقـد رصـيده        

   أسعار العمالت املذكورة إليهوفق أدىن سعر وصلت :الذهيب هو
  20 × لرية سورية 55

  = معادلة الشريف املظلوم
   لرية سورية3.65

  ايار اللرية السورية ضعفاً 300= 
  

  =  20×  لرية لبنانية 1500
   لرية لبنانية2

 ضعف ايار اللرية 15000= 
  اللبنانية
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  =  20×  دينار عراقي 2000
   من الدينار0.4

 ضعف ايـار الـدينار      100000= 
  العراقي

 ضعف، وايار   100000= أن ايار الروبل الروسي     : وإذا تابعنا البحث نستنتج   
  . ضعف160000= اللي الروماين واجلنيه السوداين 

ومن هذه األرقام ندرك حجم الكوارث املفتعلة اليت أحلقها الصهاينة واألمريكـان            
بشعوب العامل، عندما جعلوا الدوالر األمريكي اجلديد، بالتمام والكمال كدوالر لعب           

هو دوالر مـن ورق ملـون ال       ) ر املنوبويل ألعاب املنوبويل ودوال  (األطفال املشهورة،   
من يقتين املاليني واملليارات منه يشتري ـا مـزارع          ) أثناء اللعب . (قيمة حقيقية له  

  .ومصانع وبنوك وقصور ومهية على لوحة اللعب
لقد دمر هذا الدوالر اجلديد الذي فقد رصيده الذهيب، عمالت العـامل الورقيـة،              

لفقراء العامل وشرفائه، ولوث مال األغنياء بالربا احلـرام،         وقضى على الكفاية املعاشية     
  فأي حساب عسري سيالقيه العلماء واحلكام واألغنياء املرابون يوم القيامة ؟

وإذا أردنا االستئناس بالذهب، للتأكد من صحة األرقام اليت بينتها معادلة الشريف            
  :املظلوم، اليار العمالت الورقية العالية لتبني معنا

سعر غرام الذهب مـا قبـل عـام         ( لرية سورية قدمية     3.65= دوالر قدمي  1=غرام ذهب 1
1971.(  

  ).1971 سعر غرام الذهب ما قبل عام(لرية لبنانية قدمية  2= دوالر قدمي 1=غرام ذهب1
  ).1971سعر غرام الذهب ما قبل عام ( من الدينار العراقي 0.4=  دوالر قدمي 1=غرام ذهب1
  .2006 أسعار غرام الذهب عام اعلى  لرية سورية 1100=غرام ذهب1
  .2006 أسعار غرام الذهب عام أعلىلرية لبنانية 30000=غرام ذهب1
  .2006 أسعار غرام الذهب عام أعلى دينار عراقي 40000=غرام ذهب1

  1رقم معادلة الشريف املظلوم اليار العمالت الورقية مبقياس الذهب 
  ذهبقيمة أية عملة حالياً بال

=  
  1971قيمة نفس العملة بالذهب قبل عام 

    ايار اللرية السورية وفق معادلة الشريف املظلوم اليار العمالت وفق مقياس الذهب
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  =  2006 لرية سورية قيمة غرام الذهب عام 1100
  1971 لرية سورية قيمة غرام الذهب قبل 3.65

   ضعف300= 

  ة الشريف املظلوم اليار العمالت وفق مقياس الذهبايار اللرية اللبنانية وفق معادل
  =   لرية لبنانية سعر غرام الذهب اليوم30000

  1971 لرية لبنانية سعر الغرام قبل عام 2
   ضعف15000= 

  ايار الدينار العراقي وفق معادلة الشريف املظلوم اليار العمالت وفق مقياس الذهب
  =  الذهب اليوم دينار عراقي سعر غرام 40000

  1971 من الدينار سعر الغرام قبل عام 0.40
 =100000 

  ضعف
 من   االضطراب املقصود بأسعار الذهب     وحىت اليوم إىل   971وتلجأ الصهيونية منذ    

  : أجل
الذين خيافون مـن ايـار      (الضغط على مالكيه الصغار والكبار والنساء والصبايا         -1

 كبرية يف األسـعار   الذبذبة  ال ألالعيب   وكذلك تلجأ الصهيونية  ) كبري يف أسعاره  
  .لتمنع احلكومات الوطنية من العودة إىل الذهب رصيداً لعمالا

 .ختفيض قيمة ما تنتجه مناجم الذهب -2

 .سحب ما بقي من احتياطي ذهيب لدى بعض الدول واألفراد والصناديق الدولية -3

ذهيب لصندوق  ما جرى من حماوالت صهيونية لبيع االحتياطي ال       : ومثال على ذلك  
مـن  114النقد الدويل، ذلك ما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية وذلك يف الصفحة            

  .هذا البحث
بـني االضـطراب االقتـصادي      : ويف املقارنة التالية اليت تبني املفارقـة الكـبرية        

واالجتماعي ودمار االستقرار املعاشي الذي حلق بالشعوب الفقرية وبـني االسـتقرار            
ع والكفاية املعاشية املتزنة، اليت كان من املمكن أن يعيشها الشعب يف            االقتصادي الرائ 

سورية أو لبنان أو العراق اجلريح، والشعوب األخرى، فيما لو حفظت عملتهم مـن              
  االيار، أو لو كانت يف منأى عن اجلرمية االقتصادية الربوية الصهيونية األمريكية 

  . فلساً عراقياً قدميا40ً=  لرية لبنانية قدمية 2=  لرية سورية قدمية 3.65 = اً جديداً دوالر20=  غرام ذهب 1= قدمي  دوالر 

  
   املزيف احمللية القدمية بالدوالر احلايل العملة  لبيان قيمة 6رقم  الشريف املظلوم معادلة وفق
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    مقدار ايار الدوالر املزيف
نفس العملـة عـام     من  قيمة الدوالر   

71  

  

  =رية سورية قدمية إذن يكون كل ل  20×1
3.65  

  . دوالر أمريكي جديد ال رصيد ذهبياً له5.50= 
  

  =يكون كل لرية لبنانية قدمية    20×1
2  

  . دوالرات أمريكية جديدة ال رصيد ذهبياً له10= 
             

  =يكون كل دينار عراقي قدمي   20×1
0.4  

  . دوالراً أمريكياً جديداً ال رصيد ذهبياً له50= 

ولو قارنا نتائج معادلة الشريف املظلوم اليار العمالت الورقية العاملية، واليت كشفت عن أن              
، وأدخلناها على رواتب العاملني بالدولـة والـيت كـانوا            ضعف 300هو  ايار اللرية السورية    
بني لنا جليـاً    وما يعادل تلك الرواتب من اللريات السورية املنهارة لت        . 1971يتقاضوا قبل عام    

، 1971حالة الكفاية املعاشية املتزنة اليت كان يعيشها العاملون يف الدولة والقطاع اخلاص قبل عام 
  .قبل أن ينفصل الذهب عن الدوالر، وتباشر اجلرمية االقتصادية الربوية عملها

 .ليومس ما يعادله ا. ل126000= ضعف300×971س راتبه قبل . ل420 املالزم حتت االختبار دخل -

س ما يعادلـه    . ل210000= ضعف 300×971س راتبه قبل    . ل700د   القاضي اجلدي  دخل -
 .اليوم

س ما يعادلـه    . ل150000= ضعف 300×971س راتبه قبل    . ل500 املهندس اجلديد    دخل -
 .اليوم

س مايعادلـه   .  ل 108000 =ضـعف 300×971س راتبه قبل    . ل 360اجلامعي اجلديد بال تعويضات     دخل   -

 .اليوم

س .  ل87000=ضـعف 300×971س راتبـه قبـل   . ل290املعهد املتوسط بـال تعويـضات    ج  دخل خري  -

 .اليوممايعادهل

س مايعادلـه   .  ل 63000=ضعف300×971س راتبه قبل    . ل210الثانوية العامة بال تعويضات     دخل احلاصل على     -

 اليوم



 اف اكس ارابيا                                                                        حممد شريف املظلوم                                                                                   الذهب والدوالركتاب 

                                                                    www.fx-arabia.com - 39 - 

ادله س مايع. ل54000= ضعف300×971س راتبه قبل .ل180حامل اإلعدادية بال تعويضات دخل  -
 .اليوم

ـ  . ل40500=  ضـعف  300× 971س راتبه قبل  .ل 135 العامل العادي بال تعويضات      دخل - ادله ـس مايع

 .اليوم

ولو متت املقارنة لرواتب هؤالء العاملني وما كانت تعادل قيمة هذه الرواتب من الذهب وما تعادلـه                  -
أحلقته الصهيونية وأمريكا من    نا ما   عز، ألف 1971إذا أخذنا باالعتبار قيمة غرام الذهب قبل عام         . اليوم

  :قيمة هذه الرواتب من الذهب. الشعوب الفقرية واالشتراكيةبدمار بسورية و
 . غرام ذهب115 = 971س قيمة غرام الذهب قبل . ل3.65÷ س . ل420راتب املالزم حتت االختبار هو - 

 . غرام ذهب190 = 971هب قبل س قيمة غرام الذ. ل3.65÷  700راتب القاضي اجلديد مع التعويضات هو  -

 . غرام ذهب137 =1971س قيمة غرام الذهب قبل . ل3.65 ÷ 500راتب املهندس اجلديد مع التعويضات هو  -

 . غرام ذهب99 =1971س قيمة غرام الذهب قبل . ل3.65 ÷ 360راتب اجلامعي اجلديد بال تعويضات هو  -

 . غرام ذهب80 =1971غرام قبل الس قيمة . ل3.65÷290 املعهد املتوسط اجلديد بال تعويضات هو  خريجراتب -

 غـرام   60=1971س قيمة غرام الذهب قبـل       . ل 3.65÷ 210الثانوية العامة بال تعويضات هو    احلاصل على   راتب   -

 .ذهب

 . غرام ذهب49 = 1971س قيمة غرام الذهب قبل . ل3.65÷  180اإلعدادية بال تعويضات هو حامل راتب  -

 . غرام ذهب38=  1971س قيمة غرام الذهب قبل . ل3.65÷ 135  تعويضات هوراتب العامل العادي بال -

من األرقام الذهبية لرواتب الشرائح املذكورة، يتبني روعة الكفاية املعاشية اليت كانت خميمة على هذه               
           زل متواضع، وبعـدها يـستطيع أن       الشرائح، حىت أن أحدهم كان يستطيع خالل سنة أو سنتني شراء من

 .يستقر مع شريكة حياته وحمبوبتهيتزوج و

 هـول   تبني سوف يعطينا نتائج جديدة      على الرواتب 2006عام   سعر لقيمة غرام الذهب      أعلىدخال  وبإ
 لتالعـب   ( مأساة الشعوب وعجز حكوماا عن إيقاف االيار االقتصادي الذي سببته اجلرمية الصهيونية           

وكذلك عجزها على رفع الرواتب واألجور      )  اآلن  وحىت 971الصهاينة بأسعار الذهب والدوالر منذ عام       
 .من الذهب مبا يعادهلا

 .س. ل126500= 2006عام س غرام الذهب . ل1100×  غرام ذهب 115قيمة راتب املالزم حتت االختبار هو  -

 209000=2006عام س قيمة الذهب .ل1100× غرام ذهب 190قيمة راتب القاضي اجلديد مع التعويضات  -
 .س.ل
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 150700=2006عـام   س قيمة الذهب    . ل 1100×غرام ذهب   137ب املهندس اجلديد مع التعويضات      قيمة رات  -
 .س.ل

 108900 = 2006عام س قيمة الذهب .ل1100× غرام ذهب 99قيمة راتب اجلامعي اجلديد بال تعويضات  -
 .س.ل

 88000=2006عـام  قيمة الـذهب   س.ل1100×غرام ذهب 80قيمة راتب املعهد املتوسط اجلديد بال تعويضات      -
 .س.ل

 .س. ل62000= س قيمة الذهب اليوم . ل1100× غرام ذهب 60قيمة الثانوية العامة بال تعويضات  -

 س. ل42000 = 2006س قيمة الذهب عام . ل1100×  غ ذهب 38قيمة راتب العامل العادي اجلديد  -

لـة  اجلرمية االقتصادية الربويـة، ومل تهـرب العم       بتأثر  نومل  : ولو شطح اخليال بنا   
السورية خلارج البالد، ومل يتاجر املسؤولون وشركاؤهم بـالعمالت، ومل يـسكت            

وبقـي  ) أي بينوا للناس حرمة جتارة املال باملال( التحذير من اجلرمية الربوية    نالعلماء ع 
 دوالراً مزيفاً بال رصيد ذهـيب، وبقيـت      20=  لرية سورية    3.60=  غرام ذهب    1

 دوالر ورق ال قيمة     5.50: ائية القدمية، كما نوهت هو    اللرية السورية على قوا الشر    
 :حقيقية أو رصيد ذهب له، لكانت الرواتب ذا الدوالر املسخ كالتايل
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 . دوالرا2310ً=  دوالرات حالية قيمة اللرية القدمية 5.50×س .ل420راتب املالزم حتت االختبار هو  -

 . دوالرا3850ً= ات حالية قيمة اللرية القدمية  دوالر5.50×700راتب القاضي اجلديد مع التعويضات  -

 . دوالرا2750ً=  دوالرات حالية قيمة اللرية القدمية 5.50× 500راتب املهندس اجلديد مع التعويضات  -

 . دوالرا1980ً=  دوالرات حالية قيمة اللرية القدمية 5.50×360راتب اجلامعي اجلديد بال تعويضات  -

 1595=  دوالرات حالية قيمـة اللـرية القدميـة          5.50×290 تعويضات   راتب خريج املعهد املتوسط بال     -
 .دوالراً

 .. دوالرا1155ً=  دوالرات حالية قيمة اللرية القدمية 5.50×210راتب حامل الثانوية العامة اجلديد  -

قبـل  ( القيمة الشرائية الكبرية للرواتب والدخول للشعب يف سورية          وإذا قارنا تلك  
الربوية الصهيونية األمريكية اليت اغتالت الشعوب باغتياهلا ملعاهـدة          اجلرمية االقتصادية 

 ضعف ـ للرواتـب احلاليـة الـيت     300والقيمة الشرائية ـ املنهارة  ) بريتون وودز
يتقاضاها العاملون اجلدد بالدولة والقطاع اخلاص، لوجدنا أن ما يتقاضـونه اليـوم ال            

 وثالثني عاماً وفق معادلة الشريف      ة مخس أقرام قبل حنو  مما كان يتقاضاه    % 5يتجاوز  
   7رقم املظلوم ملعرفة نسبة اخنفاض الدخول اليوم 

  =   وما يعادهلا اليوم1971قيمة األجرة أو الدخل قبل 
  قيمة األجرة أو الدخل اليوم لنفس العمل

  

  =  ايار العملة × 1971قيمة األجرة أو الدخل قبل 
  قيمة األجرة أو الدخل اليوم لنفس العمل

  ضغف20=نسبة ايار الدوالر# 

  

300×س.ل500   ضعف300×1971دخل املهندس قبل   =  
  دخل املهندس اجلديد اليوم

= 
  س. ل7500

  ضعف20 =

ولو قارنا الدخول القدمية للموظف القدمي مع راتبه بعد ثالثني عاماً، لعلمنا أن هذا              
 1971ول راتب تقاضاه قبل عـام       من القيمة الشرائية أل   % 15الراتب مل يصل إىل     

  .رغم الزيادات العديدة على هذا الراتب
فكيف سيعيش هذا املوظف أو الضابط أو صف الضابط، بعد أن كـون أسـرة               
وأطفاالً وقد يكون مسؤوالً عن أبوين شيخني؟؟ فليس له إال الرشوة أو سرقة الدولـة               

جعني، وإذا كان ملتزماً التزاماً     ومهمات اجليش واندين، أو التسول من املوظفني املرا       
 سـاعة   20حقيقياً بدينه، خائفاً من حساب اهللا يوم القيامة، فليس أمامه إال أن يعمل              
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ألنه يرضى براتـب    (من ليله واره، هذا إن وجد عمالً يزاحم به العاطلني عن العمل             
 يكفـي   ضئيل يضعه فوق راتب الوظيفة، أما العاطل عن العمل فهذا الراتب الضئيل ال            

لذا فأصحاب األعمال واملعامل واحملالت التجاريـة       ). الضروريات الغذائية له وألهله   
يناسبهم املوظف وليس العاطل عن العمل، ألن ختفيض التكلفة ملنتجـام ضـرورية             

 تسحق طموحـات  ها ولكن(للمنافسة والبقاء، هلذا فالرواتب الضئيلة تناسب مصاحلهم    
 اليت مل تزل تسحقهم     اجلرمية الصهيونية األمريكية   إانعم   الشباب وأملهم يف املستقبل   

  ). وحىت اليوم1971من 
أما املوظف الذي مل جيد عمالً إضافياً مناسباً ملكانته أو رتبته أو سنه، فعليه أن يبيع                

ن       ( عاماً من راتبه     30زله الذي سبق أن اشتراه قبل       منعندما كان هذا الراتـب يـؤم
، ويشتري مرتالً بديالً عنه يف ريف املدينة، وفرق السعر بـني            )يدكفايته املعاشية ويز  

 زلني حياول أن يستثمره يف مشروع صـغري، كـشراء سـيارة عمـومي أو               قيميت املن
ميكروباص لنقل الركاب، أو لبيع منتجات املصانع، أو يشارك يف مشروع يدر عليـه              

  .دخالً إضافياً يكفي الضرورات املعاشية له ولعائلته
من فـرق   (ن سيحصل هلذا املوظف أو املواطن كارثة مدمرة، لو أن ما ادخره             ولك

السعر بني قيميت املرتلني، أو بيع أرض ورثها من أبويه أو مال مجعه من غربتـه عـن                  
دعـم  و بيد حمتالٍ مجع ماالً من عدة مواطنني      ، أو   أمينةوضعه بأيد غري    ...) وطنه، أو   

كمـا حـصل    (أن تطاله يد العدالة والقـانون       من  نفسه من مسؤولني كبار، حلمايته      
  ).للمغترب كاتب هذا البحث
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  الفصل الخامس
  مقارنة لدخول المواطنين بين عهد االستقرار

  االقتصادي وعهد الفوضى
وإليك أخي القارئ هذه املقارنة احلقيقية الواقعية، بني حياة شابني خترجـا بعـد              

، زمن االستقرار االقتصادي قبل عـام       االنتهاء من دراستهما، ولكن يف زمنني خمتلفني      
ذلك الوفر مـن الـدخل،      .  زمن الكفاية املعاشية يف الدخل، مع فائض عنها        1971

 واآلخر خترج يف زمـن االضـطراب        .الالزم والضروري جداً لكل شاب ورب عائلة      
والدمار االقتصادي، الذي سببته املخططات الصهيونية اللئيمة يف الربع األخـري مـن             

  .لعشرينالقرن ا
 راتب له مع التعويضات بدايـة الـسبعينات،         للقد تقاضى كاتب هذا البحث أو     

 لرية سورية، وكانت قيمة مرتل متواضع وقتئـذ حبـدود           500وكان مقداره آنذاك    
أي بإمكان هذا الشاب بعد سنة من خترجه واسـتالمه لعملـه،            .  لرية سورية  5000

 يتزوج ويتمتع مع زوجتـه حبيـاة         وبإمكانه بعد سنة أخرى أن     .شراء مرتل متواضع  
عاطفية وجنسية هادئة هانئة تبعده عن العطش اجلنسي والعاطفي واألمراض اجلنـسية            
واحلب احلرام، والعبث بعواطف الفتيات الراغبات بالزواج واحلب واحلنـان والرفقـة      

  . وإجناب أطفال يكونون هلم سنداً وعوناً عند الكربالدائمة لشريك احلياة والروح
د وصف موجز حلياة مستقرة لشاب بدأ عمله قبل مخسة وثالثني عاماً بـدخل              بع

يؤمن كفايته املعاشية مع وفر كبري، كان حيصل عليه كل فرد من خمتلـف الـشرائح                
يكمن يف القيمة الـشرائية     : وكان سر هذه القيمة الكبرية للراتب والدخل      . االجتماعية

ر الذهيب القدمي، املدعوم بالـذهب وفـق        الكبرية للرية السورية مقابل الذهب والدوال     
  .بريتون وودزمعاهدة 

وسنقارن وضع هذا الشاب مع شاب خترج من جامعته حديثاً، وكـان حظـه يف               
احلياة أنه بدأ عمله يف زمن الفوضى والفساد االقتصادي الربوي العاملي، الذي أفرزتـه              

لقد كان الشاب األخري    و.  العامل اء على فقر  1971الصهيونية عام   احلرب االقتصادية   
 لرية سورية، لكونه مهندساً خترج بدرجة       7500حمظوظاً ألنه عثر على وظيفة براتب       

  .ممتاز، ولو كان جناحه أقل من درجة جيد جداً ملا وجد هذه الوظيفة
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قيمـة راتـب    . نبدأ مبقارنة راتيب هذين الشابني حسب القيمة الشرائية لكل راتب         
 الراتب بالذهب والدوالر القدمي، ومقارنته مع قيمة راتب         الشاب األول وما يعادل هذا    

 300الشاب الثاين بعد اجلرمية االقتصادية الربوية الصهيونية، وايار اللرية الـسورية            
ضعف وفق معادالت الشريف املظلوم اليار العمالت الورقية العاملية، مبقياس الدوالر           

  .مية واملنهارة، ومقياس الذهبالقدمي واجلديد وقيمة اللرية السورية القد
وسنكتشف يف هذه املقارنة الرقمية الوضع االقتصادي الذي وصلت إليه الشعوب           

  .الفقرية نتيجة اجلرمية
 لرية سـورية    500 وعين براتب    72حنسب راتب الشاب األول الذي خترج عام        

يب القدمي،  مع التعويضات، وما يعادل هذا الراتب آنذاك من الذهب، ومن الدوالر الذه           
  . مقدار ايار اللرية السورية300وحنسب قيمة هذا الراتب بعد إدخال 

  : كانت1981علماً بأن قيمة الدوالر القدمي والذهب واللرية السورية قبل عام 
  .س قدمية. ل3.65=  غرام ذهب 1=  دوالر قدمي 1

  :ما يعادله هذا الراتب من الذهب
   غرام ذهب 137= 1971 قيمة غرام الذهب 3.65÷س . ل500

  :من الدوالر القدميما يعادله هذا الراتب 
  . دوالراً قدميا137ً = 1971 الدوالر الذهيب قيمة 3.65÷ س . ل500

 لرية سورية، يكون راتـب      1100وإذا علمنا بأن غرام الذهب قيمته اليوم حوايل         
 لرية سورية، وراتبه عـام      150700 = 1100× 137الشاب األول وفق الذهب     

  . ضعف300 وفق مقياس الدوالر الذي يشري إىل أن ايار اللرية 2006
  . لرية سورية150000= 300×  لرية سورية 500: هو

لكن املهندس الذي خترج حديثاً، وبدأ عمله زمن الفوضى والـدمار االقتـصادي،    
الذي خلفته اجلرمية االقتصادية الربوية الصهيونية األمريكية، ال يتقاضـى أكثـر مـن        

من راتب زميلـه  % 5س سبعة آالف لرية سورية، أي أن راتبه ال يتجاوز     . ل 7500
   ضعف عما كان عليه دخل زميله 20اخنفض دخله أي 1971الذي خترج عام 
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من أجور الشباب والعاملني يف القطاع العام واخلاص، ومـن          % 95فأين ذهبت   
امعيني واملهندسـني  وهل يستطيع شباب اليوم من اجل! سرقها من فم الفقراء والشرفاء؟ 

دون أن ميدوا أيديهم إىل احلرام أن يشتروا أو حىت يـستأجروا            ... والضباط والقضاة و  
بيتاً، يشكلون فيه عائلة جديدة من زوجة وطفل؟ طبعاً لـن يـستطيعوا، وستـصبح               

  .الفتيات عانسات، بال أزواج أو أطفال أو أمل يف مستقبل
غيان العواطـف ومهيجـات الغرائـز       بل سيجد الشباب والفتيات أنفسهم أمام ط      

 اليت تبثها الفضائيات اخلبيثة، أمام مفترق طرق خطرة ترمي       االنفالتواجلنس ودعوات   
 لشهوات النفس الفاجرة، وشياطني اإلنس      واالستعباديف الغالب إىل الفجور والدمار،      

ب، واجلن اليت مهدت هلا الصهيونية من خالل خمططاا الفتاكة، هلدم طاقات الـشبا            
 مهدت لقتل الـوازع  أن ، بعد وقتل إرادة العطاء والبناء والتقدم لكافة شعوب األرض   

  الديين لديهم 
وإمعاناً من الصهيونية وشركائها املغفلني يف وصول التدمري االقتصادي إىل مجيـع            
الدول الفقرية واالشتراكية والصناعية، وباألخص إىل الدول اليت ال تسري وفق اهلـوى             

فقد صعدت أمريكا بتوجيه من أسيادها اليهود محالـا علـى           . األمريكيالصهيوين  
املزيف الذي يزرع الدمار يف كل دولة يـدخل         (الدول اليت مل تفتح أسواقها للدوالر       

ومنعت ) إليها حبرية مطلقة، ويندس يف أسواقها، وجيوب وحسابات املغفلني من أبنائها          
ر املزيف فيما بني أيدي أفراد شعبها، خوفـاً   أيضاً تداول العمالت وعلى رأسها الدوال     

من زيادة الطلب على الدوالر الذي أصبح بال رصيد ذهيب، وخوفاً من أن يؤدي هذا               
وهذا ما عمدت إليه سورية حفاظـاً       (الطلب إىل ايار العملة الوطنية بشكل متسارع        

ـ     ) على اللرية السورية من االيار احلاد      ارت عمالت الدول ااورة كلبنـان   كما ا
) قبل تبديلها ( ضعف وتركيا اليت اارت عملتها       100000 ضعفاً والعراق    15000
إىل تطويـع   (ويعمد الصهاينة واألمريكيون املتصهينون     .  ضعف 200000إىل حوايل   

إىل امتـصاص الـسيولة     ) الدول وإخضاعها إىل هيمنتها، إن مل تكن قد خضعت بعد         
ملعادية هلم، إلخضاع الدولة املستهدفة وشعبها يف آن        النقدية للعمالت الوطنية للدول ا    

  .واحد
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فقد عمدت الصهيونية وأذناا املتصهينون األمريكان إىل تلك اجلرمية مـن أجـل             
حتطيم االقتصاد العريب، والكفاية املعاشية املتبقية للشعب العريب السوري مرة أخـرى،            

ة على األرض السورية، ومن بني      امتصاص السيولة النقدية من العملة السوري     من خالل   
أيدي شعبنا الصامد الصابر، وذلك عن طريق املهربني املـدعومني مـن مـسؤولني              
مفسدين، واألغبياء الذين يهربون النقد السوري إىل خارج البالد، وتبديله بالـدوالر            
املزيف، مع مكافأة تشجيعية للمهربني، لتعود هذه املهربات إىل سورية علـى شـكل              

عوضاً وبديالً  ) واليت ال ختتلف عن دوالرات ألعاب األطفال املنوبويل       ( مزيفة   دوالرات
  .عن ماليني اللريات السورية، اليت رب من البلد يومياً

إن هذه العمليات التبادلية املدمرة ما بني العملة السورية والدوالر املزيـف، تعـود        
ات السورية، فال جيدها بني أيدي      باخلسائر اهلائلة على الفالح الذي يبيع حمصوله باللري       

املواطنني، فيضطر هذا الفالح الذي سحقته اجلرمية الصهيونية إىل أن يبيـع حمـصوله              
وصل مثن صفيحة زيت الزيتون الصايف منذ أكثر مـن عـشر            : مثال. بأخبس األسعار 

)  ضـعف  100وذلك بعد ايار اللرية السورية      (سنوات إىل أربعة آالف لرية سورية،       
كانت السيولة النقدية موجودة بكثرة، بني أيدي خمتلف شرائح الناس، كـان            وحيث  

  .املواطنون يدفعون هذا الثمن
أما عندما امتصت أمريكا املتصهينة بواسطة األغنياء واألغبياء املليارات من اللريات           

 أصبح الفالح يضطر لبيـع      )اليت كانت بني أيدي معظم الشرائح االجتماعية      (السورية  
ألن املـواطن   .  لرية سـورية   4000ة بألف لرية فقط، ألنه مل جيد من يدفع          الصفيح

الشريف والفقري، أصبح يشتري الزيت بالكيلو غرام الواحد أو بالكيلوين، بدالً مـن             
أما اليـوم فكـل     . الصفيحة والصفيحتني، من زيت الزيتون الصايف من النوع األول        

الثة والرابعة ذات احلموضة العاليـة، أو       األنواع الرخيصة تفي بالغرض، من األنواع الث      
  .املمزوجة بزيوت نباتية رخيصة

، الذي يتقاضى أجرتـه بـاللريات الـسورية،          وكذلك حال العامل واملعلم الفين    
كورشات مصاحل تصليح السيارات والعاملني بالبناء واخلدمات واحملالت التجارية، إم          
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ملضطرين، وممن يتوافر لديهم سيولة فائضة عن       ال جيدون الزبائن إال القلة من املواطنني ا       
  .احلاجة، ليقوموا ذه األعمال الفنية أو ممن يتورطون جبمعيات تكبلهم طوال العام

إن عشرات اآلالف من الشقق السكنية غري مكسوة، لعدم توافر السيولة بني            : مثال
مما حرم  أيدي أصحاا وقد بقيت هذه الشقق سنوات عديدة على العظم دون كسوة             

  .عمال ومقاويل البناء من العمل، لعدم وجود السيولة املذكورة
أما صاحب املتجر الذي يأمل أن يتقاضى قيمة بضائعه مع أرباحها القليلة، باللريات             
السورية، فال جيد من يقبل على شراء هذه البضائع، لذا تـرى األسـواق واحملـالت                

نقدية من النقد واللريات السورية فُقدت من       التجارية خالية من الزبائن، ألن السيولة ال      
  .بني أيدي الشعب السوري

فيلجأ التاجر الشريف والعامل والفالح إىل أن يخفض من قيمة إنتاجه وبضاعته أو             
أجرته ويفقد التاجر الشريف أرباحه وأتعابه، ورمبا جزءاً من تكاليف بضاعته، حـىت             

ائعه، فتنهار حياته وحياة أسرته املعيـشية،       يتمكن من تأمني بعض التزاماته، وأمثان بض      
ويظل يعيش يف جو من البؤس والعوز والفقر، حىت يصل إىل درجة ال يستطيع معهـا                

  .االستمرار يف عمله السابق، وكذلك العامل والفالح
فيلجأ التاجر والعامل والفالح إىل تغيري مهنته، أمالً يف احلصول على مـستلزمات             

رية، فال جيد يف هذا التغيري مبتغاه، وتصبح معيشة كـل هـؤالء             حياته املعاشية الضرو  
 للفرد الواحد يف اليوم     1971 اليت حددا األمم املتحدة عام        الفقر  درجة الشرائح دون 

  . غرام ذهب 1 دوالر ذهيب يعادل 1وهو
أما الشباب مبختلف مستويام الثقافية فإن الغالبية منهم عاطلون عـن العمـل أو     

ن أي عمل جيب أن يقابله أجرة عادلة يقتات العامل منـها وينفـق        او!! نيلأشباه عاط 
 من تأمني   ه ويدخر أكثر من نصفها ملتطلبات مستقبل      الصغار وإخوتهبعضها على أبويه    

زل وتكلفة زواج وعفش ليتابع مع أقرانه الشباب بناء وطنهم الـذي خلفـه هلـم                من
رب االقتصادية العامليـة الـيت شـنتها        كناً قبل احل  مم وكان ذلك كما ذكرنا      .همؤآبا

 غـرام   38 عندما كان أدىن أجر ال يقل عن         971الصهيونية ضد شعوب العامل عام      
   ألف لرية سورية 40 يعادل اليوم حوايل . لرية سورية شهريا135ًذهب أو 
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 غرامات ذهـب يـصرف      4 لرية سورية أو حوايل      4000أما أن يتقاضى شاب     
ثالث سندويشات يومياً فإنـه     ل اًنصف الباقي ال يكفي مثن    الو ، املواصالت علىنصفها  

   . أبواه سواءيطعمهوالعاطل عن العمل الذي 
 ،ال الشابني ضحايا اجلرمية الصهيونية اليت خططت لقتل طموحات الـشباب          كن  إ

 إىل اون واخلالعـة وقتـل       ،هربون من أحالم اليقظة البناءة    يجلعلهم حمبطني يائسني    
ـ       الوقت والنفس وال    قهـرم   ذينعقل والروح تقليداً للشباب األمريكي واألورويب ال

 يهـا  ورم ليسهل عل   إجنيلهمالصهيونية قبل عقود طويلة من الزمن عندما أبعدم عن          
  .اقتياد شعوم وحكومام إىل اخلضوع التام لسيطرا وخمططاا

رميتها االقتـصادية    بعد تنفيذ ج   أمريكا وأوروبا    على    سيطرا الصهيونية  أحكمت  مث   
ـ  يف إخـضاع بقيـة     هذه الدول  على تلك الدول لتستخدم    ـ دول وال مبـا  شعوب ال

  .ملخططات الصهيونيةوا  إلسرائيل العربية واإلسالمية احلكوماتفيها
كيف حصل لنا هذا الدمار؟ وما الـسبيل        : والسؤال الذي حيري كل هذه الشرائح     

  .ص؟الالالئق والشريف والشرعي إىل اخل
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   السادسالفصل
  البنوك الربوية والبورصات المالية ودورها في تخريب 

  االقتصاد العالمي في ظل الكومبيوتر واالنترنيت
واإلسالمية من براثن االسـتعمار الغـريب العلمـاين         قبل استقالل البلدان العربية     

، زرع هذا املستعمر بذرة خبيثة، كانت نواةً للبنوك الربوية يف هذه البلـدان      . اإلحلادي
 درسـوا يف الـبالد      نن من املتعلمني، الذي   ووقد تقاعس آنذاك، علماء الدين واملتنور     

الغربية، عن دراسة املستقبل االقتصادي لألمة العربية واإلسالمية، وقراءته بعني البصرية           
الستخالص حاجة شعوم إىل البنوك اإلسالمية، اليت تقوم على مبدأ املشاركة احلالل            

النفع على الطـرفني وعلـى      بملشاريع واملودع، يف مشاريع تعود      بني البنك صاحب ا   
األمة، يف شركات جتارية ومشاريع صناعية وزراعية وصـناعية وزراعيـة مـشتركة،     
كزراعة القطن واملنسوجات، ومشاريع زراعية حيوانية صناعية، كـصناعة األغذيـة           

  .واألقمشة الصوفية وغريها
وإقنـاع  ( قبل علماء الدين واملثقفني واألغنيـاء        فبدالً من حماربة البنوك الربوية من     

وكرسـته  . احلكام بأن الربا الذي حاربه اهللا يف كتبه املقدسة القرآن واإلجنيل والتوراة           
البنوك الربوية بنوك إسالمية، ألن عمـل      بالبنوك الربوية جيب أن حيارب، وأن تستبدل        

أبقى ) اباة هو ما ينفع البالد والعباد     البنوك اإلسالمية املبين على املشاركة وليس على املر       
تغل من أوجدها بني العـرب      واس. هؤالء تلك البنوك الربوية اليت اتسعت شيئاً فشيئاً       

واملسلمني، غفلة املسلمني واملسيحيني عن خطورة الفكر الربـوي اليهـودي علـى             
  . جمتمعاتنا وحياتنا املعاشية، هذه اخلطورة اليت حذرنا منها اهللا ورسوله

ياأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا          (: ل اهللا تعاىل يف كتابه العزيز     قا
  نِنيمؤم م278(إِنْ كُنت(            فَلَكُـم متبإِنْ تو هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم
 كُمالوأَم ُءوسالرونَ ومظْلونَال تظْلَم279 -278سورة البقرة آية [ ) ت.[  

الذي هو أكرب املعاصي اليت حرمها      «: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الربا        
» الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند اهللا من أن ينكح الرجـل أمـه               «»اهللا

  .صدق رسول اهللا
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قتها النظريات االقتصادية الربوية، الـيت ابتـدعها        إن توقع النتائج املدمرة اليت أحل     
الصهاينة ونشروها يف اتمعات البشرية، هو من اختصاص أهل العلـم واالقتـصاد             
املؤهلني الذين عليهم أن مييزوا بني احلق والباطل، ويدلوا ا إىل أهل احلكم، ليضعوهم              

 ولو متـأخرين، اجلرميـة      أمام مسؤوليام أمام اهللا وشعبهم، فهل سيتدارك كل هؤالء        
  ؟االقتصادية الربوية وحياربوا، غري آني بارمني الصهاينة وأذنام األمريكان

إن مثل هذه التوقعات املدعمة بالتحرمي اإلهلي للربا، يف القرآن واإلجنيل، هو فرض             
ا  وإذاعتـه   هذه التوقعات   يف نشر  العملوإن  . عني على مجيع هؤالء العلماء واملثقفني     

ولو أن جهادهم هذا قادهم إىل الشهادة اليت يتمناها كل مؤمن           . يعترب من أعظم اجلهاد   
صادق، ألا شهادة يف سبيل اهللا، ومسامهة عظيمة من الـشهيد يف إنقـاذ مليـارات         
الفقراء، الذين دمر الربا حيام املعاشية واالجتماعية، بعد ربع قرن من تنفيذ اجلرميـة              

  .االقتصادية الربوية
احلكم من مـسلمني    رجال  لذلك فإن اإلمث الذي ارتكبه علماء الدين واالقتصاد و        

إن كنـت تـدري     (ومسيحيني كان كبرياً، وسكوم بادعاء اجلهل أو اخلوف أكرب،          
، ألن الفائدة املرجـوة مـن العلـم         ) أكرب صيبةفتلك مصيبة وإن كنت ال تدري فامل      

فائدة هذه الشهادات واالختصاصات     ماوالثقافة، هو إدراك اخلطر قبل وقوعه، وإال ف       
               م الشرور قبل وقوعها، وكذلك إن مل تـأتم وشعوالعالية، إن مل تدفع عن جمتمعا

قعوا يف جحيم هذه اجلرمية االقتـصادية،       ي  م ان   وكيف ؟باخلري لكافة شعوب األرض   
املصلني يرددون سورة الفاحتة يف كل صالة؟ فهـل أصـبح عامـة املـسلمني               وكل  
 يرددون هذه السورة العظيمة من القرآن الكـرمي أم علـى            صتهم يف عماية وهم   وخا
وإن سورة الكافرون، حجة على املسلمني الذين يتولون الكافرين من          !!  أقفاهلا؟ بقلو

  .أهل الكتاب
إن جترد العلم من اإلميان، يصبح علماً ناقصاً أعرج أعمى، كما قـال الفيلـسوف               

  .))واإلميان بال علم يتلمس تلمس األعمى. ميشي مشية األعرجالعلم بال إميان ((انيشتاين 
وإذا مل تؤد هذه الشهادات العالية دورها يف اتمع والدولة تصبح هذه الـشهادة              

ألنه يكون قد سعى إليها رياًء ونفاقاً، حىت يقال عنه عامل أو            . اً على صاحبها  ئالعالية عب 
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بعـامل  : توقد جهنم بـثالث    «: ه وسلم فقد بشرهم رسول اهللا صلى اهللا علي      . دكتور
وأنفق وجاهد، رياًء ونفاقاً ليقال عنـه عـامل         وهو كل من تعلم     » ...ومنفق وجماهد 

 يف  دخـول فهـو   : وكرمي وبطل، وقد قيل فأخذ نصيبه يف الدنيا، أما حظه يف اآلخرة           
 للخـالص مـن   (أما عالجهم يف الدنيا     . جهنم، إما إلقامة دائمة أو مؤقتة، واهللا أعلم       

  . فهو اإلخالص هللا وحده) الرياء والنفاق
 ال)162(تي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعـالَمني ال قُلْ إِنَّ ص(: قال تعاىل 

 نيملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيك163:سورة األنعام[ )ش[  
إىل :  علماء ومثقفون مؤمنون، ولتوصل هـؤالء      لو مت انصهار العلم باإلميان خلرج     

قناعة تامة تصب يف مصلحة الغالبية من البشر، إىل أن الربا واملعـامالت الربويـة يف                
االقتصاد، هو دمار حلياة الشعوب، جيب حترميه، وتعرية كل أشكاله املغلفة باألكاذيب            

 أركـان حيـام   ككلمة الفائدة واإليداع ألجل و ـ ويصبح هذا التحرمي ركناً من 
 وأفكارهم ومعتقدهم، ولثّبتوه يف عقول عامة الناس وخاصتهم، ليفوتوا على الصهيونية          

  !!.فلم مل يتحقق ذلك؟؟.  املدمرة للشعوبخططها
 حماربة  :هما من حترمي الربا   فيوالواجب احملتم على املؤمنني بالقرآن واإلجنيل وما جاء         

صهيونية وبكل الوسائل العلمية احلديثة، وعلـى       الربا والنظريات االقتصادية الربوية ال    
رأسها االنترنت وشبكات الكومبيوتر العاملية املتصلة باألقمار الصناعية حـول الكـرة    
األرضية، لبث بيانات مناهضة للمخططات الصهيونية، وإعادة التعامل بالذهب األصفر          

ويـسحب منـها    يف البيع والشراء، وإجياد بنوك إسالمية، تودع وتشارك بالـذهب،           
رجـال احلكـم    : وتدعو هـذه اهليئـة املؤمنـة      . الذهب وتصدر شيكات بالذهب   

إىل إعادة االحتياطي الذهيب الكامل لعمالا الورقية اجلديدة واسـتبدال          : واحلكومات
  .كل ما لدى الدولة وأفرادها، من دوالرات مزيفة بذهب خالص

يب الكامل لكل دول العامل، نبدأ      وعندما تعود العمالت الورقية إىل االحتياطي الذه      
بإجياد رابطة بني الذهب والعملة احمللية، يف عقود الشراء والبيع والتعامـل التجـاري،              

ة، حفاظاً للقيمة الشرائية    يبقيمتها من الذهب وما يعادل هذه القيمة من اللريات السور         
  ...العادلة، ألية مادة أو سلعة أو ذمة دين أو مهر
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هو واجب على اهليئة املؤمنة، من العلمـاء ورجـال احلكـم            وهذا الواجب كما    
واالقتصاد، فهو مفروض على جهابذة العرب، من املسلمني واملسيحيني الذين برعوا يف            
استخدام االنترنت أكثر مما برع به الصهاينة وأتباعهم، الذين اسـتخدموها يف نـشر              

ات الكومبيـوتر أهـم     حيث كان االنترنت وشـبك    . الربا، الذي أفرز الفقر والفساد    
األسلحة الفتاكة، اليت فتكت خالل العقود الثالثة املاضية مبليارات الفقراء يف العـامل،             

  .عندما استخدمتها البورصات املالية يف مترير اجلرمية االقتصادية الربوية بسرعة جمنونة
ر شغل حمترفو استخدام االنترنت، وحمترفو الدخول على شبكات الكومبيوت        نأما أن ي  

العاملية، يف العمليات اللصوصية والسطو على احلسابات الرقمية، اليت ميلكها األغنيـاء            
واعتربوا هذا السطو مباحاً هلم،     ). الذين تركوا الذهب لليهود   (ياء من غري اليهود،     باألغ

معتربين أن هذه السرقات تتم من حسابات لصوص أفقروا شعوم، وأغتنـوا علـى              
فهل ينتهي  ). السارق من السارق كالوارث من أبيه     (مقولة شاذة   حساا، مضللني من    

  .هؤالء ويعودون إىل اهللا؟
ريف الدخول إىل شبكات الكومبيوتر العاملية مـن  تإن حمتريف استخدام االنترنت، وحم    

املسلمني واملسيحيني من املؤمنني باهللا، هم اليوم ااهدون املسلحون بـأهم أسـلحة             
أن جيندوا أنفسهم وإميام وخربام، للدخول إىل مجيع مواقـع         عليهم  . العصر احلديث 

االنترنت يف كل دول العامل، وبكل اللغات العاملية، لتعريف العامل حكمـة التحـرمي              
بأن الربا هو سـبب     : اإلهلي للربا، اليت وردت يف كل شرائع السماء والقرآن واإلجنيل         

ية، هذا التدمري الذي سبب حتطيم الكفايـة  تدمري القيمة الشرائية للعمالت الورقية العامل    
  .كل شعوب الدول الفقرية وفقراء العامللاملعاشية 

كشف املخططات الصهيونية ونظرياا االقتـصادية      : وعلى هؤالء احملترفني املؤمنني   
 وقد شجعت   .املدمرة، اليت اعتمدت إباحة الربا احلرام، الذي ولّد ويولّد الفقر والفساد          

وختريـب  وال زالت تشجع على نشر املخدرات واإلباحية اجلنـسية،    هذه املخططات   
هـؤالء  (عقول اجلنسني من الرجال والنساء والشباب والفتيات، يف أحناء املعمـورة            

، لتصبح شعوب العامل كلـها كمـا هـي          )الشباب الذين هم أمل املستقبل لشعوم     
  .حكوماا عبيداً مسلويب اإلرادة
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غريزة يف نفس كل يهودي يف العامل، وال يطمئن قلبـه           إن امتالك الذهب وادخاره     
وجعل مـا   (وعقله إىل أية عملة ورقية نقدية، منذ أن اخترع اإلنسان العمالت الورقية             

يقابل قيمتها ذهباً، لتسهيل املعامالت التجارية والبيع والشراء بني الناس، بـدالً مـن              
إذن فكيف سـيكون    ). سننيتداول الذهب الذي كان سائداً بني الناس منذ آالف ال         

كما هـي العمـالت الورقيـة       ! ؟  عمالت ورقية ال رصيد ذهيب هلا      يفلليهودي ثقة   
لن حيتفظ أو يدخر أي يهودي يف العامل بأية ورقة نقديـة، أو رقـم               . اآلنوالدوالر  

  !!!. ألنه ال يثق إال بالذهب ؛حسايب يف بنك، من دوالر أو أية عملة ورقية
 غبياء من مسلمني ومسيحيني الذين ميلكون ورقاً ملونـاً، بـال      فأين هم األغنياء األ   

إن هـؤالء يقلـدون     . أو رقماً ومهياً يف بنك أو بورصة      . أرصدة أو احتياطي ذهيب له    
 ويفقـدون  ؟أسيادهم اليهود يف كل شيء فلم ال يقلدوم اليوم، ويتعاملون بالـذهب    

 و  أ )الورقي الذي ال قيمة لـه     كما انعدمت ثقة اليهود بالنقد      (الورق النقدي   ثقتهم ب 
ناء حـسب   فعرضة يف كل حلظة إىل الدمار وال      املُصرفية  امل مومهية يف حسابا  الرقام  األب

 فكيـف   ! إن اليهود ال يثقـون بنظريـات يهوديـة         !مصاحل اللويب الصهيوين اخلبيث   
  ؟باملسلمني واملسيحيني يثقون بنظريات اقتصادية يهودية حاقدة

صهيونية متلي نظرياا االقتصادية الربوية املضللة، على علماء        وستسمر املخططات ال  
االقتصاد واجلامعات ومراكز البحوث العلمية، من أجل حتقيق حلم اليهـود بإقامـة             

ألن تلمودهم الذي اخترعه أحبـارهم      . اإلمرباطورية الصهيونية العاملية اليت حتكم العامل     
ومع اسـتمرار   . ب األرض سيحكم العامل   بدالً عن التوراة، صور هلم أن من ميتلك ذه        

االختراعات يف التلمود، واكتشاف البترول الذي أصبح مع مـشتقاته البتروكيمائيـة            
من ميتلك  : صار حلم اليهود  . ومشتقاته أساساً يف التقدم التكنولوجي    . عماداً للصناعة 

ريـة  ومع تطور األسلحة الفتاكـة الذ     . الذهب ويتحكم مبنابع النفط، سيحكم العامل     
بأن من ميتلك   : ليصبح) الذي لن يتحقق بإذن اهللا    (والنووية والبيولوجية، توسع حلمهم     

  .الذهب ويتحكم مبنابع النفط وميتلك الردع النووي سيحكم العامل
فهـل سيـصلون إىل     . إم يسعون بكل قواهم وخبثهم وسطوم لتحقيق حلمهم       

وسـيدفن  . ر حلمهم وخمططـام   حتقيقه؟ بعون اهللا ومشيئته سيحطم املؤمنون األحرا      
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قبورهم، عندما يتحقق وعد اهللا فيهم الـذي ورد يف التـوراة واإلجنيـل              حلمهم يف   
  .ورائي يهودي، تعال فاقتله: يا مؤمن: والقرآن، عندما يقول احلجر والشجر

إن من يقرأ القرآن الكرمي ويتمعن يف اآليات الكثرية اليت ختص اليهود، يكتشف ما              
  . وقلوم لغري اليهود من حقد دفنيتضمره عقوهلم

أن خيرج املسلمون والنصارى عن دينهم، ليتمكنوا منـهم         : حيث يسعون ويتمنون  
  . كما متكنوا عندما غمسوهم يف الربا، ودمروا به حياة كل الناس

 قُلْ  يسأَلُونك عن الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه     (: وقال اهللا تعاىل يف ذلك يف سورة البقرة       
                ـرأَكْب هنم هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمو بِه كُفْرو بِيلِ اللَّهس نع دصو كَبِري يهالٌ فتق

      لِ والْقَت نم رةُ أَكْبنتالْفو اللَّه دنإِ         الع يـنِكُمد ـنع وكُمدرى يتح كُملُونقَاتالُونَ يزنْ  ي
عمالُهم فـي   استطَاعوا ومن يرتدد منكُم عن دينِه فَيمت وهو كَافر فَأُولَئك حبِطَت أَ           

   .]217اآلية [ )خرة وأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَالدنيا واآل
 عـن مـسارعتهم يف اإلمث       82 -41 املؤمن يف سورة املائدة من اآلية        خيوتقرآ أ 

ا منهم يـسارِعونَ فـي   وترى كَثري (: حيث يقول اهللا تعاىل   . والعدوان، وأكلهم الربا  
  .]62آية [ )ثْمِ والْعدوان وأَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كَانوا يعملُونَ اِإل

 حر وشريف، غنياً كان     يراودين سؤال جيب أن يراود فكر كل حاكم، وفكر كل         
ماذا ميلك األغنياء مـن  : وهو) وأي شخص غري يهودي(أو فقرياً، مسلماً أو مسيحياً،  

 أيديهم الـذهب  بعد أن افتقدوا من بني   !! (غري اليهود، مسلمني ومسيحيني وغريهم؟؟    
  ).واقتنصه اليهود

ـ    . سؤال عندما سيصل إليهم ويطرق قلوم وعقوهلم       ر يف  سيورث هلم القلق، وحيف
ال ميلكون شـيئاً مـن مـال        : قلوم األسى واألمل والفزع، وجوابه واحد ال ثاين له        

 ،ال هي ذهب وال فضة    (حقيقي، إال حسابات رقمية فقط، ومليارات من أرقام ومهية          
ودفاتر شيكات بال رصيد حقيقي هلا، بل رصيدها يف ضمائر الصهاينة، الذين ال ضمري              

، يصبح كل مـا     1971منهم كاليت لعبوها ونفذوها عام      بل بلعبة قذرة    . هلم وال ذمة  
  ...).ميلك هؤالء األغنياء من مال صفر أمامه أصفار

إن جمموع أرقام احلسابات الدوالراتية اليت ميلكها أغنياء العامل من غري اليهود، هي             
أضعاف ما طبع من دوالرات مزيفة ال رصيد ذهيب هلا، ولو حاول هـؤالء األغنيـاء                
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استجرار ما ميلكونه، من أرقام يف بنوك العامل على شكل دوالرات ورقية، فلن             األغبياء  
يف خزائن وبنوك أكثر دول العامل، اليت جعلتها رصـيداً          ألا مدفونة   (حيصلوا عليها،   

لعملتها، دف إعطائها استقراراً وثباتاً، بدل الذهب الذي كان يعطيها هذا االستقرار            
لدول رصيداً لعملتها الثمني الذهب بالغث الدوالر، فأي        والثبات، أي استبدلت هذه ا    
إال إذا  (رغم إنه من ورق ملون ال قيمة حقيقيـة لـه            ) غباء وصلت إليه هذه الدول؟    

انتظرنا املطابع األمريكية ومطابخ أو مصانع الورق، لطبخ ورق عملة مـن فـضالت              
ويل هـذه األرقـام إىل      وإذا خافوا االنتظار، وسعوا إىل حت     ) النبات واإلنسان واحليوان  

ذهب، فسريتفع سعر الذهب عشرات األضعاف، وتصبح حسابات هـؤالء األغنيـاء           
وتـضطرب عندئـذ    . األغبياء أصفاراً، وأوهاماً، وستضطرب حياة البشر وكل البشر       

وستعود البشرية رغماً عنها، إىل     ). إال ملن بقي لديه ذهب أو فضة      (التعامالت التجارية   
وذلك لتصريف الـسلع    . بدائية اليت كانت سائدة من آالف السنني      عمليات التبادل ال  

  .وسيتم اكتساح بشري ملناطق الكأل والطاقة واملاء. واملنتجات
  تقـدر  أما العمالت الورقية لبقية دول العامل، واليت أصبحت بال رصيد ذهيب، فلن           
ر بـال   حكومات تلك الدول على إنتاج عمالا، كما تصنع أمريكا اليت تطبع الدوال           

) البنك الدويل وصندوق النقد الدويل    (رقيب وال حسيب، ألن أمريكا وبنكها الدويل        
تقف حلكومات العامل باملرصاد، ولن تسمح لغريها ما تبيحه لنفسها ألنه لن يكون يف              

بـل  . صاحل أمريكا املتصهينة، أن تنتج الدول عمالا وفق هوى حكامها وحكوماا          
ك الدويل حمكمة ودقيقة، ليسهل على أمريكا التحكم بكـل          جيب أن تكون مراقبة البن    

دولة على حدة، من خالل التحكم بعملتها، والتالعب مبقدراا واقتصادها من خالل            
معرفتها بالكميات املطبوعة، ليسهل تالعب الصهيونية وأمريكا مبقدرات واقتصاديات         

  .تلك الدول
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  الفصل السابع
  الفقيرة الغنية والت الدول الصناعية وتالعب الصهاينة واألمريكان بعم

، بعد أن    أما عن تالعب الواليات املتحدة األمريكية املتصهينة مبقدرات دول العامل         
أصبح الدوالر املزيف اجلديد سيد العمالت، بعد طغيان الربا واملـضاربات الربويـة             

  : فحدث وال حرج ومن هذا التالعب. احملرمة املدمرة حلياة الشعوب
  .عب الصهيونية وأمريكا بعمالت الدول الصناعية الغنية وقدرا االقتصادية تال-1
 تالعب الصهيونية وأمريكا بعمالت الـدول الفقـرية واالشـتراكية والعربيـة             -2

  .واإلسالمية
  :تالعب أمريكا وأسيادها الصهاينة مبقدرات وعمالت الدول الغنية: أوالً

ونسف الربـاط    (بريتون وودز غاء معاهدة     إل  -أ: تفتق العقل اليهودي اخلبيث عن    
  . ، لتحرير الدوالر من عقاله الذهيب)الذي كان بني الدوالر القدمي والذهب

 من إجياد احتياطي مناسب، يكون بديالً عن الرصيد الذهيب للدوالر املزيـف             -ب
فكان البديل املناسب عن الذهب،     . اجلديد، الذي سيولد بال رصيد أو احتياطي ذهيب       

برام عقود خيالية مع شركات ومصانع الدول الغنية، وبالدوالر األمريكي حتديداً،           هو إ 
     .28 - 27كما ذكرت يف الصفحة 

 إجبار الدول الغنية على دعم الدوالر اجلديد، وقبوله عملة مزيفة بال رصـيد              -ج
حقيقي هلا، خوفاً على شركاا ومصانعها واقتصادها من االيار، ولو أصرت تلـك             

ملا كان هناك   . على قيمة العقود بالذهب أو ما يعادل الذهب من العمالت         : ركاتالش
، ولبقيـت الكفايـة     بريتون وودز ة األمريكية مبعاهدة    عقود خبيثة، والحتفظت اإلدار   

ولكن هيهـات   . املعاشية مهيمنة على شعوب العامل، وألحبطت املخططات الصهيونية       
درك ما جيول يف العقول الصهيونية اليت تدرك متامـاً          هلذه العقول العلمانية املضلَّلَة أن ت     

  .كيف تستويل بالربا على ذهب العامل
ولكن كما ذكرت، جنحت الصهيونية وأجنزت اجلرمية، عندما غفـل املـسلمون            

  !!.عندها دمر اليهود اقتصاد العامل. والنصارى عن دينهم
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ا مغفلون أو متصهينون    إن احلكام وعلماء االقتصاد، يف كل من أوروبا واليابان، إم         
، أو جبناء مستسلمون للصهاينة، ألنه كان واجباً عليهم، أن يكونـوا             عمالء يهود  وأ

، محاية هلم ولشعوم وشعوب العامل،      )ضد املخططات واجلرمية الصهيونية   (سداً منيعاً   
  .من الدمار االقتصادي الناتج عن نسف ارتباط الدوالر برصيده الذهيب

يب والياباين املذكور، احلكومات األوروبيـة واليابانيـة إىل         واألورلقد جر التخاذل    
االنصياع الكامل للمخططات الصهيونية، عندما أجربت هذه احلكومات على دعـم           

، محاية لـشركاا املتورطـة      )من االيار احملتوم كما هو خمطط له صهيونياً       (الدوالر  
. ها مع الشركات األمريكية الـصهيونية بالعقود والصفقات التجارية اخليالية، اليت أبرمت     

سيلحق اإلفالس الكامل بتلك    ) كما كان جيب أن يكون    (ألن االيار الكامل للدوالر     
 للبـشرية،   اًولكن كما ذكرت لو اار الدوالر لكان خري       . الشركات واملسامهني فيها  

 أمريكـا إال    ألنه لن يكون أمـام    . مبا فيها أوروبا واليابان ومجيع شرفاء وفقراء العامل       
  :خياران فقط

إما الدمار لالقتصاد األمريكي وألمريكا وشعبها، أو العودة الـسريعة للتمـسك            
ا تكتـسب أمريكـا     ه، والثورة ضد املخططات الصهيونية، عند     بريتون وودز مبعاهدة  

  .احترام العامل وشعوبه
ومتفـق  وبعد مترير اجلرمية وفق اخلطة ارمة، استقر الدوالر على اخنفاض حمـدد             

 ضعفاً عن القيمة الشرائية للدوالر الذهيب القدمي، الذي مت اإلعـالن            20عليه، مقداره   
.  غرام ذهـب   1عندما كان الدوالر القدمي كما ذكرنا يعادل        . 1971عن وفاته عام    

  .2006 دوالراً عام 20= أصبح الغرام الذهيب 
 للدوالر من االيـار     الذين قدموا احلماية  (لقد كافأت أمريكا املتصهينة حلفاءها،      

 ورويبمن الدول الصناعية، يف توظيف دوالرها املزيف لتحطيم االقتـصاد األ          ) الكامل
 رفعاً ينعكس سـلباً، علـى       ورويبوالياباين، عندما ترفع قيمة الني الياباين واليورو األ       

، فينخفض حجم مبيعام وتتوقف مـصانعهم عـن         أوروبامبيعات ما تنتجه اليابان و    
نتاجها، مث تضطر إىل تقليص عدد عماهلا القـدامى ذوي الرواتـب العاليـة،              زيادة إ 

ألن التسريح التعـسفي    (وتدفعهم لتقدمي استقاالم، للتهرب من استحقاقام الكبرية        
  ).يلزم الشركات بدفع تعويضات كبرية للعمال املسرحني
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 وتقليص األجور يفيد يف خفض كلفة اإلنتاج، وختفيض املـصروفات يـصب يف            
اهلدف نفسه، وللحصول على هذا التخفيض، تعمد الشركات واملصانع إىل االستغناء           

واجلهاز اإلداري والدعائي، والتقليل منهما، من أجل خفض قيمة املنتجات،          عن األبنية   
  .مبا يتناسب مع ارتفاع قيمة العملة املتعمد من قبل الصهاينة

وبية، إىل عمليـات الـدمج بـني        وتلجأ أكثر الشركات واملصانع اليابانية واألور     
الشركات، للتخلص من القسم األكرب من عماهلا، وتقليص مصروفاا، للمحافظة على           

مع االستمرار يف تنفيـذ     (نسبة أرباح معقولة للمسامهني، بغية استمرار عجلة دوراا،         
ألن ). ، مع الشركات األمريكيـة الـصهيونية      1971العقود املأسوية املربمة قبل عام      

روب املسامهني يف الشركات األوروبية واليابانية وحتويل مبيعات أسهمهم إىل البنوك،           ه
لزجها يف املضاربات املالية يف أسواق املال الربوية، اليت تصرف أرباحاً أكـرب، مـن               (

سيدفع إىل ايارها، وايار اقتصاد دوهلـا،       ) األرباح اليت تقدمها الشركات واملصانع    
 عن العمل، وزيادة األمراض النفسية واجلرائم بأنواعها، وزيـادة          وزيادة عدد العاطلني  

  .تفسخ اتمعات األوروبية واليابانية
املتورطة، باقية على قيد احلياة جيب      واليابانية  ولتبقى الشركات واملصانع األوروبية     

  :عليها أن
متـها  تنفذ عقود اخليانة الصهيونية األمريكية التجارية الضخمة، اليت تنخفض قي          -1

 ضعفاً قياسـاً  20الشرائية باخنفاض قيمة الدوالر املزيف، حىت وصل إىل اخنفاض        
بقيمة الدوالر الذهيب القدمي، وقد مت هذا االخنفاض فعالً خالل ربع القرن املاضي             

عن قيمتها عند توقيـع     % 95تدرجيياً، وقد وصلت خسائر املبيعات املتأخرة إىل        
  .1971العقود قبل عام 

 .مهني يف شركاا إىل البقاء، وعدم اهلرب إىل البورصاتتشد املسا -2

ألن يف ايارها ما يؤدي إىل هـروب     . تسعى إىل بقاء قيمة أسهم شركاا مرتفعة       -3
 وتؤول هـذه الـشركات إىل       .املسامهني إىل البورصات، أو إىل شركات أخرى      

 .الزوال

فاع من اخنفـاض    عليها أن تصارع ارتفاع الني واليورو، وما ينتج عن هذا االرت           -4
 .املبيعات، يف السوق احمللية والعاملية، كما ذكرت يف الصفحة السابقة



 اف اكس ارابيا                                                                        حممد شريف املظلوم                                                                                   الذهب والدوالركتاب 

                                                                    www.fx-arabia.com - 59 - 

بية، إىل الـدول ذات األجـور       ووهلذا اجتهت الشركات واملصانع اليابانية واألور     
من منتجاا، كالصني ودول شرق آسيا،      % 75واألسعار املنخفضة، لتصنيع أكثر من      

 وهذا مما يزيد يف ارتفاع نسبة البطالة بني عماهلا،          من املنتج، % 25واالكتفاء بتصنيع   
بية إىل هذه الـدول، رفـع جـودة         والعالية اليابانية واألور  وإن تصدير اخلربة التقنية     

املنتجات الشرق آسيوية ومكانتها مما أهلها إىل منافسة املصانع، والصناعات اليابانيـة            
تجاا، فقد راح أغلب املستهلكني يف      أسعار من ونظراً الخنفاض   . واألوروبية واألمريكية 

مما ينذر بايار اقتـصادي     . العامل، يفضلون شراء املصنوعات الصينية والشرق آسيوية      
  .للدول الصناعية الكربى، ودمارٍ لشعوا

  :واالشتراكيةاإلسالميةتالعب أمريكا والصهيونية بعمالت الدول الفقرية العربية و: ثانياً
قدية خاصة بالدول الفقرية واالشتراكية دون مراقبة أمريكيـة         منعاً لطباعة أوراق ن   

مـن خـالل    (للكميات املطبوعة من هذه العمالت، فقد عمدت أمريكا املتـصهينة           
إىل مراقبة كميات عمالت الدولة الفقرية واالشـتراكية،        ) هيمنتها على اهليئات الدولية   

حتت الـضغط الـسياسي   وضبطها بعد أن ألغت هذه الدول ارتباط عمالا بالذهب،       
  .واالقتصادي األمريكي الصهيوين

ولكن ملاذا حترص أمريكا والصهيونية، على ضبط كمية، العمالت الورقية للـدول            
لكي ال تطبع هذه الـدول      : اجلوابالفقرية بواسطة اهليئات الدولية وضبط طباعتها؟       

  !سنرى ولكن ملاذا؟ .ةعمالا بال ضوابط بعيدة عن املراقبة األمريكية الصهيونية اخلبيث
عمدت أمريكا إىل امتصاص عمالت الدول الفقرية واالشتراكية، عربية وإسالمية           -1

وغريها، وطرح الدوالر املزيف بديالً عنها يف أسواق هذه الدول، فأفقرت بذلك            
شعوب هذه الدول، من السيولة النقدية لعمالا الوطنية، وبنسب متفاوتة لكـل            

  .ع أنظمتها للهيمنة والسيطرة الصهيونية األمريكيةحسب انصياع وخضو. دولة
 كما ذكرنـا،إىل    1971اجلرمية االقتصادية الصهيونية األمريكية عام      تنفيذ   ىأد -2

وختلصت أمريكا من مبادئها األخالقيـة املتبقيـة        (الدوالر من عقاله الذهيب   حترير  
 الـشرائية   إىل اخنفاض القيمـة    تبعه   ، و  فاخنفضت قيمته الشرائية     )لدى ساساا 

لعمالت الدول الفقرية واالشتراكية، مما أفقد مواطين هذه الدول ودافعي الضرائب           
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مما أفقد  . فيها موارد أرزاقهم، وقدرام على تسديد ما عليهم من ضرائب للدولة          
احلكومات أهم موارد ميزانياا املالية السنوية، اليت تغذي حاجات الدفاع والتنمية           

وإن ختلـف دافعـي     . خلدمات، ورواتب العاملني يف الدولة    والتعليم والصحة وا  
كبرية ) مصائب( الدول الفقرية على االستدانة بفوائد       التسديد، جيرب الضرائب عن   

 .من البنك الدويل، وبنوك الدول الغنية

استمرار االيار احلاد للعمالت الوطنية للدول الفقرية، يعين اسـتمرار االيـار             -3
ل، سنة بعد أخرى، مما يؤدي إىل ازدياد الديون الدوليـة،           االقتصادي لتلك الدو  

 .وفوائدها الباهظة

تراكم الديون وفوائد الديون على الدول الفقرية، جيرب حكومات هذه الدول على             -4
تسديد تلك الديون، وفوائدها اليت جتاوزت حبجمها الديون ذاا، من االحتياطي           

ا الوطنية، اليت كانت خمزونـة   احتياطي عمال1971الذهيب الذي كان قبل عام   
 .يف بنوكها املركزية والبنوك السويسرية

إن االحتياطي الذهيب الذي بته أمريكا والصهيونية من الدول الفقرية، كما ذكرنا             -5
لت إليهما،  واللذين ح ( عن طريق البنك الدويل وصندوق النقد الدويل         4يف البند   

ا الصهاينة، والـدول  مذين يهيمن عليه  ل وال )ديون الدول الغنية على الدول الفقرية     
، فيـشتريها    املنـهوب  أما حصة الدول الغنية من هذا االحتياطي الـذهيب        . الغنية

الصهاينة بدوالرات أمريكية مزيفة، وتتحول إىل أرقام ومهية يف حساباا، ليمتص           
 .اليهود وحدهم الذهب

 اليت انتقلت مـن الـدول        األطنان الذهبية،   املؤلفة من  الفاآلفتصور أخي القارئ    
 الـسفلية   الطوابقالفقرية واالشتراكية، إىل اليهود الصهاينة، واليت وجد بعض منها يف           

 أيلـول   11ملركز التجارة العاملي، الذي اارت طوابقه املائة العلويـة يف هجمـات             
  .2001سبتمرب عام 
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  الفصل الثامن
  طنين ودخولهمامتصاص العملة السورية وتأثير ذلك على معيشة الموا

اناً يف تالعب أمريكا والصهيونية، يف عمالت الدول الفقرية، ومصريها من خالل            وإمع
امتصاص مدروس هلذه العمالت، وبدقة كبرية، للحفاظ على قيمة حمددة هلا، بارتفاع            

وهـذه  . واخنفاض متحكم به، لضبط قيمتها الشرائية وكذلك لضبط أسعار الـذهب          
ألن زيادة السيولة من العملة احملليـة يف        ...ء املستغلني اليهود  الدقة ضرورية جداً هلؤال   

أيدي الشعب، يوفر العمل للجميع، فال حيتاجون إىل بيع مصوغام الذهبية، ويـوفر             
عـدم بيـع    : ( األمـران  نوهـذا .للشرفاء فائضاً من مال، يشترون به ذهباً يدخرونه       

ران بـاملخطط اليهـودي،     ، يض )املدخرات الذهبية، وشراء الذهب عند توفر الفائض      
  .اهلادف إىل امتصاص ذهب العامل

فإذا كانت القيمة الشرائية لعملة حملية لدولة فقرية ما كبرية، وكمية الـسيولة منـها،               
 هذا  ألبناءكبرية يف أيدي شعبها، فإن هذا مؤشر النتعاش شعبها، وزيادة فرص العمل             

 واخنفاض نسبة العـاطلني     وكما أسلفت، سيكون اإلقبال على شراء الذهب،      . الشعب
والفقراء وارمني، وازدياد فرص الزواج، واخنفاض نسبة العنوسـة بـني           عن العمل،   

الفتيات، وارتفاع املستوى املعاشي لألسرة، وهذا يتحقق للدول اليت تسري يف ركـب             
اهليمنة علـى   والسياسة األمريكية الصهيونية، اليت تسمح للتغلغل الصهيوين يف بالدها،          

نتكـاس  وهذا االنتعاش سيكون مؤقتاً امنا اال      رارات السياسية واالقتصادية حلكوماا   الق
ولئن خضعت احلكومـات    1 الدول من قبل اليهود سيأيت الحقاً      ذهب هذه وامتصاص  

فلن خيضع األحرار والشرفاء املؤمنون،     . واحلكام والعلماء واألغنياء وأساتذة اجلامعات    

                                                 

 -
 ألف طن من 75-60 عندما امتص الصهاينة 2006 وبداية 2005ل للدول العربية اخلليجية اية كما حص 1

 ضعف مث 1000 مليار دوالر ما خسرته يف لعبة قمار االسهم عندما ارتفع قيمة السهم 600الذهب تعادل  
 ريال للغرام الذهيب 37ب من  عندما ارتفع الذهةاياره اىل أسعاره اليت كان عليها واخنفضت قيمة العمالت الورقي

 دوالر إىل 310عندما ارتفعت قيمة األونصة الذهبية من % 50 رياالت واخنفاض الدوالر 109الواحد اىل 
 دوالر لقد أجنزت الصهيونية هذه املؤامرة بعد أن قتلت 20 دوالرات الغرام الواحد اىل 10 دوالر أي من 620

  الرئيس احلريري 
   احلريري حياً سيحبط هذه املؤامرة كما سيمر معنا ألن وجود الرئيس رفيق 
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يف كل أرجاء   ثورم،  إن شاء اهللا    واأليام القادمة ستشهد     .للهيمنة الصهيونية األمريكية  
  .املعمورة، ألن القصاص اإلهلي العادل قادم

والـيت ال تـسري وفـق    ( الدول الفقرية يف عمالتأما التالعب األمريكي الصهيوين     
لسيولة النقديـة هلـذه الدولـة أو        لمتصاص  اال، فهو   )الرغبات الصهيونية األمريكية  

ويـتم ذلـك بواسـطة       ا مسامهتها، يف تدمري القيمة الشرائية لعمال      عالوة على .تلك
هما، واألغنياء األغبياء والصيارفة، عندما يبدلون ما لديهم من مـدخرات مـن             عمالئ

عملة بلدهم الوطنية، إىل دوالر أمريكي مزيف، يدخرونه بني أيديهم، خوفاً من ادخار             
ا، ولقناعة هؤالء األغبياء، بأن مدخرام      عملتهم الوطنية، غري املستقرة يف أسعار صرفه      

من الدوالرات ميكن تبديلها مىت شاءوا دون أن تنخفض قيمتها الشرائية، وهذا غـري              
م وبشعوم، أكثر ممـا يـنفعهم ولـو          غافلني إىل أن هذا التحويل، يضر     . صحيح

ك ال يوجـد يف البنـو     : احتفظوا بذهب بدل الدوالر، لكان خرياً هلم، ولكن لألسف        
داعات بالذهب، بل بدوالر مزيف، ونتمىن أن تفتح البنوك اإلسالمية حـسابات أو             يإ

وهذا االيداع الذهيب للمشاركني فيها يبعدهم عن كرت        مشاركات باألونصات الذهبية،  
رٍِِم كانزيه  والذي يح رت يف اخلزن اخلاصة     تواملك) املنهي عنه يف شرائع السماء      (الذهب  

 الـذهب والفـضة      والذين يكـرتون   (( داوله، لعدم حتريكه وت   والناس اإلستفادة منه    
  بني الناس وتآكله بدفع زكاته السنوية للفقراء  التوبة-34اآلية  ))واقينفالو

الذي فقد أكثر من نـصف قيمتـه   (   فإجياد حسابات متحركة للذهب بدل الدوالر       
الذهبية مـن    عندما ارتفعت قيمة األونصة      2006وبداية  2005الذهبية من منتصف    

 الدوالر أكثر من    مدخريوخسر   ) دوالر   725 مث اىل     دوالر   620 دوالر اىل    310
يعطي فاعلية وطمأنينة ملدخري الـذهب      من القيمة الشرائية والذهبية ملدخرام      50%

من االيار الذي أصاب أصحاب األسهم      الذي حافظوا على القيمة الشرائية ملدخرام       
مـدى العقـود     األخرى على  العمالت الورقية  أودوالرتية  األرصدة ال  ندات أو سلاو

  السابقة 
  واملؤسـسات   واألفراد  هذا التحريك الرائع واهلام للمدخرات الذهبية يدفع الدول        إن

مع ضرورة حتريك هذا الرصيد     .املالية اىل ضرورة عودة الذهب رصيداً لعمالا الورقية         
  والشرعيني يني اىل املفكرين االقتصاد   يوعزبعد أن   ) كي ال يصبح اكتنازه حرام      ( أيضاً  
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واحمللية للتعـامالت الذهبيـة أو       مناسبة للعالقات التجارية الدولية      آليةاملتنورين إ جياد    
  بالذهب  الورقية املدعومة كلياً

 خللق اقتصاد عاملي يفيد     اإلمياين لإلبداعجماالً   عقولنا وأفكارنا    إلعطاء األوان  لقد آن   
 دعتهالذي ابت مضاداً لالقتصاد الربوي    ا استقراراً وانتعاشاً لكافة شعوا      البشرية ومينحه 

فقط ذهب العامل ويبسطوا سيطرم على احلكومات ليذلوها        ليمتلك اليهود   الصهيونية  
بعث الـدينار   أو حتويل اإليداعات الورقية إىل ما يعادهلا بالذهب ريثما ي         (.مع شعوا   

 بني دولنا وشعوبنا بعد أن تآكلت القيمـة الـشرائية           الذهيب اإلسالمي عملة متداولة   
  ، ) لإليداعات الورقية يف مجيع البنوك احمللية والدولية

أن فقدان السيولة النقدية من بـني أيـدي أصـحاا           : يعلم الصهاينة واألمريكان  
سيعود باألذى والـضرر علـى      ) يف الدولة الفقرية املراد إخضاعها هليمنتهم     (احملليني،  

ة التجارية الداخلية، وحركة السوق احمللية، اليت يتحرك فيها العمال والبـائعون            احلرك
متص هذه السيولة النقدية من بـني أيـديهم،         ت وعندما   .وأصحاب العمل واملشترون  

  وصـدور  أيـدي يزينما ميلكونه من ذهب بيع سيضطر املضطرون من املواطنني، إىل     
متصاص الذهب املدخر لدى الطبقات     ال، وهذا هدف صهيوين خبيث      بنامونسائهم  
 وهؤالء كانوا   . واليت اجتهت من حياة الكفاية والغىن، إىل حياة الفقر والعوز          .الوسطى

 لتبقى يف اتمعات    .أكثر طبقات الشعوب عدداً، وقد قاربت هذه الطبقة على االندثار         
  .فقرية جداًال الغالبيةالفقرية، طبقة غنية أمواهلا معجونة باحلرام، و

أما طرح املخزون الكبري من العمالت الوطنية للدول الفقـرية، واملختزنـة لـدى              
هذا املخزون الذي جتمع وعلى مدى سنوات مـن عمـالت           (الصهاينة واألمريكان،   

، فسيكون كبرياً جداً، تعجز حكومـة ذلـك البلـد عـن           )الفقرية املستهدفة البلدان  
ايار عملة هذا البلـد، أمـام       ) الطلبوفق قانون العرض و   (استيعابه، مما سينتج عنه،     

  .الدوالر املزيف اياراً كبرياً جداً
يت االمتصاص الطويل، لعملة دولة ما، وطرحها يف أسواقها، بصورة كبرية،           يإن عمل 

من قبل عمالء أمريكا والصهيونية واملغفلني من أبناء ذلك البلد، وما ينتج عنهما مـن               
 تدمرياً ثانياً أو ثالثاً للقيمة الشرائية لعملـة تلـك           تفقري ملواطين تلك الدولة، سيكون    

الـت  زوهذه اللعبة ما .  يلحقه ا ارتفاع أسعار الذهبذيالدولة إىل جانب التدمري ال 
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مستمرة على الدول املستهدفة مجيعها من اللويب الصهيوين األمريكي الكليبتـوقراطي           
  ).الكتلة املدارة من قبل اللصوص(

قارنة الكبرية، بني بلدان توجد لديهم السيولة النقدية الكـبرية،          وبعد أن ذكرنا امل   
ذات قيمة شرائية كبرية هلا، وما نتج عن ذلك، من خري ظاهر وشر مبطّن هلذه البلدان،                

مـن قيمتـها   % 95 ضعفاً أو 20كالدول اخلليجية مثالً، اليت اارت عمالا فقط    (
، وبني بلدان عصية على أمريكا      )مريكيللدوالر األ % 95الذهبية، متساوية مع ايار     

والصهيونية، وتتناوب عليها احلروب االقتصادية، والسياسية الـصهيونية، يف مجيـع           
ابتدأا بضغوطات، لفصل عملتها احمللية عن الذهب، لتخضع        : امليادين حبراب أمريكية  

 الشرائية  هذه العملة، لعمليات ربوية يومية وفق قانون العرض والطلب، وتتحطم القيمة          
هلا، مث أعقبها امتصاص هذه العملة، وحرمان مواطين هذا البلد من عملتهم الوطنيـة،              
مث ضغوطات سياسية، ينتج عنها أجواء حرب، كاليت متارس على سورية مثالً فيتسارع             
اجلبناء املغفلون، إىل طرح ما لديهم من عملة سورية، واستبدال الدوالر ـا ويرفـع               

ذهب، فتنخفض أسعار اللرية، وتضطرب أسعار املواد، وتـضطرب         الصهاينة أسعار ال  
وذلك لضرب الوحدة الوطنية، ونسف تأييد الشعب       . (حياة الناس، وكفايتهم املعاشية   

  ).السوري لقائده عندما ال يتمكن من إيقاف ايار اللرية ودعمها واستقرارها
لقيمة الشرائية هلـذه    إن الوجود الكبري للعمالت الورقية يف داخل دوهلا، وثبوت ا         

سيكون عامل استقرار اقتصادي هلـذه      % 0.01 +-ثابت  العمالت، على سعر شبه     
الدول، ويتم ذلك إذا استمر منع التداول احلر للعمالت، وخاصة الدوالر املزيف، مع             

وذلك خمالفةً لألهداف الصهيونية، الـيت  . عملة البلد، وزيادة دعم هذه العملة بالذهب   
وال زالت تسعى، إىل اإلخالل باستقرار العمالت العامليـة، ألن           ،1971سعت منذ   

العمليات الربوية تتهيج ذا اإلخالل، وتتهيج معها قوانني العرض والطلـب مهلكـة             
 ولضمان بقاء ج اإلخالل، تسعى الصهيونية وأمريكا إىل جعـل الـدوالر     .لعمالتل

  .األمريكي املزيف، يغزو حبرية مطلقة مجيع الدول
ية االقتصادية القتصاد سليم لألغنياء، ومعرفتهم باحلالل واحلرام، يف تعامالم،          عالتوإن  

والتوعية الدينية هلم، لتغليب مصاحل شعبهم، على مصلحتهم الشخـصية، واالكتفـاء            
بأرباح معقولة واالبتعاد عن األرباح الفاحشة، ألن األرباح الفاحشة ستعود بالـدمار            
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والتوعية . لة بلدهم، فتزيد يف تعاسة الغالبية الفقرية من شعبهم        على القيمة الشرائية لعم   
إن هذا كله   .... الدينية الصحيحة، يف مجيع وسائل اإلعالم، القتصاد إسالمي صحيح          

يعود بالنفع على مجيع فئات الشعب، ويراعى مصلحة الغين والفقري علـى الـسواء،              
ه عملة السماء وعملة البـشر،      ألن. ويسعى لترسيخ مكانة الذهب يف مجيع التعامالت      

  .منذ آالف السنني كما ذكرنا، يف مواضع عدة
ردع مهريب العمالت، من املسؤولني والتجار والسماسرة والـصيارفة، ألن          البد من   و

هروب هذه العمالت، يسهل ختزينها يف البنوك الصهيونية واألمريكية، مما يهدد مجيـع       
 أيد  يفمة الشرائية هلذه العمالت مهددة، ألا       الدول صاحبة هذه العمالت، وجيعل القي     

وخاصة عنـدما   . خبيثة، تضمر الشر واالستعالء، وإخضاع شعوب األرض لسيطرا       
متتص هذه األيدي اخلبيثة، النسبة العظمى للكمية املطبوعة، من عمالت هذه الـدول             

  .واملعروفة كميتها، من قبل اهليئات الدولية الصهيونية
رات املزيفة اليت تطبعها أمريكا يف منطقتنا العربية واإلسالمية تنـذر           وإن تراكم الدوال  

            ته ببكارثة اقتصادية مدمرة وإن استبدال هذه املليارات من الدوالرات بالذهب الذي
وعودتـه إىل أمتنـا      املاضية من بني أيدي شعوبنا       ةالصهيونية على مدى العقود الثالث    

ويكـون احتياطيـاً    مل االستقرار حلياة شعوبنا     ليحصن اقتصادنا وعمالتنا ويرسخ معا    
عملة قوية بديلة عن عمـالت دمرهـا   كلدينار إسالمي حتتاجه شعوبنا  مناسباً وطبيعياً   

وإن أجيالنا القادمة ستلعن قادا وأنظمتها اليت جعلت        الدوالر وحطم قيمتها الشرائية،     
حن لقمة عيشها وميتص     ويط هابلا ومستق ماهلآدوالر لعب األطفال يغزو دوهلا ليحطم       

 وأجورهم اليت كانت قبـل تنفيـذ اجلرميـة          والفقراء  الشرفاء استحقاقاتمن  95%
1971.  
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  الفصل التاسع
  البورصة في الدول الفقيرة وهيمنة دوالر

  المونوبولي على أسواق العالم
بعد أن جيمع الصهاينة وعمالؤهم العمالت العاملية، وخاصة عمالت الدول املعادية           

رمي ذه العمالت يف األسواق املالية هلذه الدول، مما يهدد مبعـاودة االخنفـاض              هلم لت 
 فـوق رقـاب     ةصلقاحلاد للقيمة الشرائية لعمالت هذه الدول، ويصبح سوق املال، م         

كما حصل ملصر الشقيقة ودول منور شرق آسيا، حيـث اـارت            . فقراء ذلك البلد  
وقد كـان هـذا العمـل       . ائية هلا من القيمة الشر  % 35عمالا خالل بضعة أشهر     

هما، فركة أذن ملسؤويل هـذه      هيونية وأذناا األمريكان وعمالئ   اخلبيث، من قبل الص   
الدولة، إللغاء التفكري باخلروج عن الطاعة العمياء، بعد أن اخترق الدوالر األمريكـي             

 كما حصل   املزيف بلداا، وأصبح العملة الرئيسية املؤثرة، يف اقتصاديات هذه البلدان،         
فضت قيمة اللـرية    فاخن. لسورية عندما فتحت أسواقها للدوالر، وجعلت تداوله حراً       

 الشريف املظلوم اليار العمـالت      تمعادال،وفق  ضعف300إىل  125السورية من   
  .الورقية العاملية

لقد أشرت يف مقدمة هذا البحث إىل املرتكزات األربعـة، الـيت قامـت عليهـا                
منذ النصف الثاين يف القرن العشرين، دف االسـتيالء علـى           املخططات الصهيونية،   

العامل، وإقامة اإلمرباطورية الصهيونية العاملية، اليت حتكم حكومات العامل، وعن طريقها           
وما إنشاء البنوك الربوية، مث أسواق البورصة، اليت حتولت إىل أسـواق            . شعوب العامل 

 األسواق اخلبيثة، لتعم كافـة الـدول،        مال، طحنت العمالت الورقية، مث انتشار هذه      
ناشرة فلسفة ربوية ارتكزت على النظريات االقتصادية الصهيونية، اليت أنتجت الدمار           
االقتصادي، الذي أصاب دول العامل الفقرية واالشتراكية، مث الدول الصناعية والغنيـة،         

. مرت عليهـا  الصهيوين، بعد ضربات عدة     اليت ستأتيها الضربة القاضية لسيف الظلم       
  .ألن الظامل سيف اهللا يف األرض يقتص به مث يقتص منه، كما ذكرت

، مت دون وجود هذه األسواق املـدمرة للمـال،      بريتون وودز  معاهدةولو أن إلغاء    
، لكان االيار احملتوم للدوالر حاصالً ال حمالة،         العاملية واإلنترنت وشبكات الكومبيوتر  

ولكن وجود هـذه األسـواق   ). بريتون وودزء معاهدة إن مل تتراجع أمريكا عن إلغا    (
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اخلبيثة واالنترنت وانصهارمها معاً على مستوى العامل، سارع بتدمري القيمة الـشرائية            
  .عاشية لكافة شرائح الشعوب الفقرية يف العامل، وسحقت الكفاية امل للعمالت العاملية

صري جداً، عجزت العقـول  لقد حصل االيار والدمار االقتصادي للعامل، يف زمن ق 
عن استيعاب املؤامرة الصهيونية األمريكية، اليت نفـذا الـصهيونية وأمريكـا عـام              

وحىت إعداد هذا البحث اجلريء الذي قام بتعرية هذه اجلرميـة، وكـشفها   (،  1971
 أغنياء املاضي والشرفاء واألحـرار والفقـراء حيـارى،           حياهلا ووقف) على حقيقتها 

ل هذا الدمار لنا وحلياتنا؟ من هم ارمون؟ من هم املتواطئـون؟            متسائلني كيف حص  
احلقيقة؟ ولكن ماذا لو عرفوهـا، هـل        يكشفوا  عليهم أن   كان  من هم اجلبناء الذين     

  سيحركون ساكناً أم سيقفون عاجزين؟
  :إن أهواءهم ومصاحلهم، مع ارمني ال مع شعوم: اجلواب

 منغمسة يف املعاناة االقتصادية اليت      ات اخلبيثة وسورية الصامدة اليوم يف وجه املخطط     
 ضعفاً،  300 ودمرت القيمة الشرائية للرية السورية       سببتها هلا هذه املخططات اخلبيثة    

كما ذكرنا، رغم منع التداول احلر للعمالت األجنبية، ألن رئيس البالد مؤمن، بـأن              (
 ايار كـبري جـداً، كمـا        التداول احلر للعمالت األجنبية، يعرض اللرية السورية إىل       

ورغم عدم وجود سـوق  ) اارت عمالت الدول الفقرية، عندما اخترق الدوالر دوهلا      
واملساكني الذين  (للمال واألوراق املالية فيها، فكيف سيصبح حال الفقراء يف سورية،           

، عنـد   )من شعبها % 75حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف، الذين أصبحوا أكثر من          
رصة دمشق؟ وأسأل اهللا أن تصيب السوق وأهله صاعقة من السماء، قبل أن             تشغيل بو 

وعندما سمح بالتداول احلـر للعمـالت يف سـورية،          . تفتك بفقراء البالد وساكنيها   
ألن الصهيونية وأمريكا   .  ضعف خالل فترة قصرية    300 – 125اخنفضت اللرية من    

 اقتـصاد أي بلـد يف       ا تدمر أصبحتا تستطيعان بسالحي الذهب والدوالر املزيف، أن      
ونعود ونؤكـد علـى أن      . العامل، يعصي أوامر اللويب الصهيوين األمريكي اإلسرائيلي      

، ليعـود   سالح األحرار املضاد، هو كشف اجلرمية الصهيونية األمريكية لشعوب العامل         
  .الذهب رصيداً كامالً لعمالته الورقية وللعقود التجارية احمللية والدولية

 حال الفقراء، والقيمة الشرائية للرية السورية، عندما يصبح تبـادل           وكيف سيصبح 
العمالت والدوالر املزيف حراً، بني مجيع املواطنني واألجانب، واملستثمرين العـرب           
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ناهيك عن العداوة الواضحة، بني الـشعب       . وغري العرب، من داخل البالد وخارجها     
مريكا، ألن سـورية تقـف بوابـة        السوري بقيادة رئيسه الشاب، وبني الصهيونية وأ      

. للصمود العريب واإلسالمي، يف وجه املخططات الصهيونية، وهيمنتها علـى املنطقـة     
املليارات العديدة جداً من النقد السوري، يف املخازن األمريكية الصهيونية،          ومع وجود   

واليت امتصتها أمريكا املتصهينة من أيدي الشعب الـسوري، عـن طريـق األغبيـاء         
واليت تنتظر أمريكا وعمالؤها زجها يف البورصة، املزمع إقامتها يف دمـشق،         . هربنيوامل

االنقياد األعمى  : لتهدد ذه املليارات الشعب السوري، وشرفاءه وفقراءه لدفعهم إىل        
والمتصاص ما بقي من    . أو إمتام الدمار هلا والقتصادها    . ألمريكا والصهيونية وإسرائيل  

مـن  سـورية  ختتزنـه  الـيت   بعد من األراضي السورية، والذهب، الذي مل يستخرج 
علماً بأن الصهيونية قد استولت علـى       . احلضارات اليت قامت على هذه األرض الطيبة      

من % 95 بدوالرات مزيفة فاقدة لـ      استخرجها مغفلون وباعوها  الكنوز الذهبية اليت    
ـ ،   خارج البالد   برقم ومهي يف حسابات مصرفية     وأودعوهاقيمتها    الـشعب   واوحرم

  .السوري من هذه الكنوز
إن أية إصالحات اقتصادية ألي قطر، من أقطار العامل، لـن           : وجواب هذا السؤال  

ة، طاملا أن هذه اإلصالحات تقوم على الفلسفة االقتصادية         يبتعطي أي جناح أو مثرة ط     
 الذي خيالف    على النهج الربوي الصهيوين،    واملرتكزةاحلديثة، واملعمول ا دولياً اليوم،      

النهج اإلهلي، الوارد يف رساالت السماء، القرآن واإلجنيل وحىت التوراة، واليت اعتمدت            
عملة وحيدة صاحلة ملعامالت البـشر، التجاريـة وغريهـا،          : مجيعها الذهب ال غري   

ألن مجيع العقـود التجاريـة      . ويؤيدهم تاريخ البشرية النقدي املتبع منذ آالف السنني       
 الظلم والغنب   حمصلتهاة والزراعية اليت تتم بأية عملة نقدية ورقية سيكون          للمواد املصنع 

راجع العقود اليت أبرمتها الـشركات الـصهيونية      (بعد ايار القيمة الشرائية للعمالت      
مـا  ع% 5بقيمة   ولكن    وال زال تنفيذها مستمراً حىت اليوم      971بالدوالر قبل عام    

، أما العقود اليت تتم بالذهب أو ما        %)95ارة   أي خبس  .كانت عليه ساعة إبرام العقد    
، فهي العقود العادلة والشرعية وإن خالفت القوانني الوضعية الـيت           ذهباً يعادل قيمتها 

سنها علمانيون مغفلون ابتعدوا عن شرائع اهللا العادلة وجهلوا املخططات الـصهيونية            
جلامعات العاملية اليت ابتعـدت      النظريات االقتصادية اليت تداولتها ا     يفاليت بثّت السموم    

  .من النهج اإلهلي
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  العاشرالفصل 
  لجريمة االقتصاديةلالنتائج المدمرة 

ستبدو لك نتائج هذه اجلرميـة القـذرة مـن خـالل أمثلـة              . أخي القارئ احلر  
وإن مسامهتك الشخصية يف هذه املقارنات، وتناولك ألية مادة أو سلعة            )1(ومقارنات

عي أو جتاري تعرف أسعارها جيداً، ومدونة يف دفاتر حساباتك          أو منتج زراعي أو صنا    
، ونسف ارتبـاط الـدوالر      بريتون وودز أي قبل إلغاء معاهدة      (1971القدمية، قبل   

  .ستكون مسامهة طيبة منك أرجو أن ترسلها إيل. ، وأسعارها اآلن)القدمي بالذهب
كبدها اليوم، كل من    وذلك لتقف أخي القارئ الكرمي، على اخلسائر الفادحة اليت ت         

تلك اخلسائر اليت أكلت كفايتهم املعاشية،      . الفالح والعامل واحلريف والتاجر الشريف    
لعملتهم الوطنية، اليت تقدر ا أسعار املنتجات واملواد        بعد أن حطّمت القيمة الشرائية      

 احلـاد   ومدى تأثري االخنفـاض   . بيعاً وشراءً واألعمال، اليت يتعامل ا هؤالء الشرفاء       
للقيمة الشرائية للعملة الوطنية، على كفايتهم املعاشية، وكذلك قلة أو كثـرة وجـود        

  .السيولة النقدية من العملة الوطنية، بني أيدي الشعب
كيف تؤثر سلباً، على    : ، أو قل تواجدها    الشرائية فإن فقدت العملة الوطنية قيمتها    

فظت تلك العملة لبلد ما بقوـا       حياة كافة هؤالء الشرفاء الكادحني، وكيف إن احت       
الشرائية، مقابل الذهب أو الدوالر الذهيب القدمي، تؤثر إجياباً على حياة مجيع شـرائح              

) 1971الذي كان خميماً على العامل قبل عام        (الشعب، وجتعل االستقرار االقتصادي،     
  .ينشر الرخاء على مجيع املواطنني، وجلميع الشرائح االجتماعية

أثري املعونات املالية الضخمة ملزارعي الدول الغنية، على ختفيض أسـعار           وسنتناول ت 
بل . املنتجات الزراعية للدول الفقرية، اليت ال يتقاضى املزارعون فيها أية معونات مالية           

على العكس متاماً، تباع أراضيهم تسديداً للديون املتراكمة عليهم، نتيجة آلثار اجلرمية            
  .يت دمرت أسعار حماصيلهماالقتصادية املروعة، ال

 واليوم، ألن هذه املـادة      1971واآلن أتناول مقارنة أسعار مادة القطن، قبل عام         
ألا زراعية صناعية جتارية غذائية، يقوم بزراعتها وصناعتها واالجتار ـا،           . مهمة جداً 

                                                 

 : وبعده1971ألسعار مواد زراعية وصناعية وجتارية قبل عام ) 1(
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عاشية وإن ايار أسعارها، يعين تدمري الكفاية امل      . وعصر بذورها عدد كبري من العاملني     
العاملني، يف زراعة وإنتاج وتسويق وتصنيع هذه املادة املهمة، اليت تفيـد            هؤالء  لكل  

اال الزراعي والصناعي والتجاري الداخلي واخلارجي يف قطرنا، وأقطار أخرى تم           
واليت تعاين شعوا ما تعانيه شعوبنا من شقاء، نتيجة املخططـات           . بزراعتها يف العامل  

وال زالـت تأثرياـا     . يت دمرت حياة الفقراء والشرفاء يف العامل أمجـع        الصهيونية، ال 
  .ولن توقفها إال العناية اإلهلية، اليت متهل وال مل. املدمرة، لك احلرث والنسل

إن ايار أسعار القطن عاملياً، سببه الدعم املادي الكبري ملزارعي القطن يف الـدول              
 تـسعى و. ثر مما ينتجه مزارعوها بأضعاف املرات     تلك الدول اليت تستهلك أك    . الغنية

شراء القطن رخيصاً من الدول الفقرية، لالستفادة من فروق أسعاره املنخفضة قياسـاً             ل
وهذه الفروقات تفوق أضعاف قيمة الدعم، الذي تقدمه        . بأسعار قطن الدول الصناعية   

ن بالدول الفقرية،   الدول الغنية ملزارعيها، ليصبح هذا الدعم على حساب مزارعي القط         
أي أن الدول الغنية هي اليت حتصد فروقات أسعار القطن الرخيصة، اليت تستوردها من              
الدول الفقرية، فقسم منها يذهب إىل مزارعي الدول الغنية، والقسم األكرب إىل جيوب             

  .املستوردين، وخزائن الدول الغنية
 واشتركت، يف تضخيم الفقر     مما يعين أن الصهيونية والدول الصناعية الغنية سامهت       

يف الدول الفقرية، إضافة إىل حتطيم عمالا، مما ينذر بالفقر األبدي للـدول الفقـرية،               
ولن يتم القصاص منـهما إال بثـورة الفقـراء          .  مالكي الذهب  هوديوالغىن األبدي لل  

ب إن   وأعوام األمريكان املتصهينني، وهذا قري     والشرفاء األحرار يف العامل على اليهود     
  .شاء اهللا تعاىل

  :لقد حتطمت أسعار القطن مرتني
  .رعيه يف الدول الغنيةاعندما دمرت أسعاره عاملياً، عند دفع اإلعانات الزراعية ملز -1
 . ضعف300عندما اارت القيمة الشرائية للرية السورية  -2

اليت استخرجت من معـادالت الـشريف       (وإن إدخال قيمة ايار اللرية السورية       
م اليار العمالت الورقية العاملية، وفق مقياس الدوالر القدمي واللرية والـدوالر            املظلو

 اخلسائر  تبني، يف حساب أسعار القطن القدمية واحلديثة،        )اجلديد، ووفق مقياس الذهب   



 اف اكس ارابيا                                                                        حممد شريف املظلوم                                                                                   الذهب والدوالركتاب 

                                                                    www.fx-arabia.com - 71 - 

الفادحة اليت تكبدها املزارعون، وأصحاب األراضي، والعمال املصنعون واملتـاجرون،          
  .ذه املادة املهمة

الطن الواحـد مـن     سعر  
القطن السوري من أرضه    

باللريات 1971قبل عام   
  القدمية والذهب

 :ما يعادله السعر القدمي للطن اليوم     
 مقدار ايار اللرية    ×السعر القدمي   
  وفق املعادلتني

أسعار الطن الواحـد مـن      
القطن السوري يف مزارعـه     
ــة  ــاللريات احلالي ــوم ب الي

  والذهب

 مقدار اخلسارة الفادحة اليت   
تكبدها املزارعون وأصحاب   
األرض عن كل طـن مـن       
القطن الـسوري بـاللريات     

  والذهب
   لرية سورية 700
 غ90=3.65÷700

قيمة غرام الذهب   (ذهب  
من اللريات السورية قبـل     

 3.65 هـو    1971عام  
  )س.ل

  س.ل210000=300×700
  س.ل209000=1100×190

آذار باعتبار قيمة غرام الـذهب      (
  )س.ل1100 هو 2006

ــة.ل30000  س حاليــ
  غرام27=1100÷30000

210000-30000 =

  س .ل18000

ــرام 163= 190-27  غ
  ذهب

وإذا تابعنا مسرية القطن، من املزارع إىل املصانع واملستهلكني، وعرفنا أسعاره قبل            
 بعد خروجه من املزارع إىل احملاجل، وكذلك أسعاره قبل احملـاجل، وبعـد              1971عام  

وأسـعار  . اصلة إىل املصانع، لتصنيعها أقمشة قطنيـة      خروجه منها، وأيضاً أسعاره و    
 مـع األسـعار   هااألقمشة عند وصوهلا إىل املصانع، مث إىل التجار واملستهلكني، وقارنا 

  .اليوم
أي قارنا األسعار واألرباح، اليت تتوزع على كل هذه الشرائح، اليت تعمـل علـى     

 أسعار وأرباح اليوم، هلالنا     ، وقارناها مع  1971إنتاج وتصنيع وجتارة القطن قبل عام       
حجم اخلسائر اهلائلة من األرباح، اليت خسرها كل من صاحب األرض واملـزارعني،             
الذين سهروا على خدمة األرض، مدة موسم كامل، وكذلك هالنا خسائر من عملوا،             

  .وصلت إىل املستهلكني داخل البالد وخارجهاإىل أن يف نقلها وتصنيعها وجتارا، 
  لرية سورية،  30000 األرباح، عندما هبطت أسعار القطن اليوم إىل         فأين ذهبت 

 وإذا مت حـسم تكلفـة البـذار واملبيـدات            غرام، 27 غرام ذهب إىل     190أو من   
واملازوت، فماذا يبقى لكل هؤالء الشرفاء، العاملني يف زراعة القطـن؟ لقـد خـسر             

  كان جينيها أسالفهم يت من أرباح القطن، ال% 95العاملون يف زراعة القطن، أكثر من 
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فمن امتص هذه األرباح يف النهاية؟ امتصها اليهـود املرابـون           . 1971قبل عام   

  .لنهب ذهب العامل) عندما حطموا السياج الذهيب للعمالت(
لكل العاملني يف إنتاج هذه     . لقد كانت األرباح كبرية، واإلنتاج وفرياً واحلياة هانئة       

، يقها، لذا كانت األراضي تنتج آالف األطنـان سـنوياً         املادة احليوية وتصنيعها وتسو   
وحتمل الشاحنات مئات األطنان إىل احملاجل يومياً، من مجيع مناطق اجلزيرة الـسورية،             

  .اليت تزرع القطن السوري املميز
 لرية  200 وما قبل، ال تزيد عن       1971كانت تكلفة الطن الواحد من القطن عام        

  :  لرية سورية، توزع كاآليت500واحد حوايل سورية، وأرباح إنتاج الطن ال
لـصاحب  ) طـن /  لرية سـورية   700وهو  (من قيمة مبيع الطن الواحد      % 60

بذار ـ مساد ـ مبيدات ـ مازوت ـ دفعات مقدمة     (األرض، الذي يدفع التكاليف 
  ).إىل املزارعني للمعيشة، تقتطع من حسام عن انتهاء املوسم

  .د، للمزارع وعائلته وعمال القطفمن قيمة مبيع الطن الواح% 40
هلذا كان اإلنتاج وفرياً، وداعماً خلزينة الدولة، واحلياة رغيدة للجميـع، وإذا وزع             

 ت، لظهر 1971قيمة الطن الواحد على مستحقيه، وقارنا التوزيع اليوم وما قبل عام            
  .الفروقات املذهلة، وهول اجلرمية االقتصادية

  .1971س عن كل طن قبل . ل200و حنسم تكاليف اإلنتاج الذي ه
 1لرية سورية قدمية كان حيصل عليها صاحب األرض عن كـل         220=%420-200=60

  .1971س عن كل طن قبل . ل60طن حنسم أجور عمال القطف، الذي هو 
 1لرية سورية قدمية كان حيصل عليها املزارع وعائلته عن كـل            220= %280-60= 40

 ضعفاً، وفق معادالت الشريف املظلوم ملعرفة       300لرية السورية   طن وإذا أدخلنا مقدار ايار ال     
  :األرباح اليت كان يتقاضاها كل من صاحب األرض واملزارعني مبا تعادله اليوم

 أربـاح  س. ل220 ال لرية سورية حالية ما تعادله اليوم 62000= 300×220
  .، لكل من صاحب األرض ومثلها للمزارع1971 طن من القطن قبل 1إنتاج 
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 ني ثالث 30000أما اليوم فإن مبيع الطن الواحد من القطن يف أرضه، ال يزيد عن              
% 20من قيمة الطن الواحد، ويبقى      % 80ألف لرية سورية، متتص تكاليف اإلنتاج       

من قيمة الطن فقط، لصاحب األرض واملزارعني وعائالم وعمال قطف القطـن، أي          
 لرية سورية من اللريات احلالية،      6000 أرباح هؤالء عن الطن الواحد من القطن فقط       

  :وتوزع عليهم بالنسبة التالية
 لرية سورية حالية، ما حيصل عليه صاحب األرض اليوم، عن كل            %3000= 50

 طن من القطن تنتجه أرضه، مقابل ما كان حيصل عليه قبل اجلرمية، والـيت تعـادل              1
  .س. ل62000اليوم 

 وعـائالم اليـوم     ونصل عليه املزارع   لرية سورية حالية، ما حي     %3000=  50
 لرية سورية حاليـة     62000وعمال القطف، من إنتاج طن واحد من القطن، مقابل          

مما كانوا يتقاضونه قبل عـام      % 5 لرية سورية قدمية، أي أقل من        220كانت تعادل   
1971.  

 ، إىل1971وقد أدى هذا التباين اهلائل يف أسعار القطن اليوم، وأسعاره قبل عـام         
خفض اإلنتاج، وهروب املزارعني وعمال القطف، إىل املدن سعياً وراء لقمة عيشهم،            
ومنهم من هاجر إىل العراق ودول اخلليج ولبنان، للعمل بأعمال مهينـة أو وظيفـة               
وضيعة، وبارت أراض، وباع بعضهم هذه األراضي، وحجزت البنوك بعـضاً منـها             

بها، ومنهم من هاجر إىل خارج البالد،       تسديداً للديون املتراكمة، على األرض وصاح     
  .وكره أبناؤهم وأحفادهم، األرض والزراعة والبلد. أو سكنوا املدن
على ما فعلته اجلرمية االقتصادية الربوية الصهيونية األمريكيـة عـام           : ومثال آخر 

 نراه أيضاً عندما  . والكفاية للفقراء والشرفاء يف العامل    ، من دمار للحياة املعاشية      1971
  .نستعرض، التباين بأسعار إنتاج صفيحة زيت الزيتون قبل اجلرمية املذكورة وبعدها

ونبتدئ من زراعة شجرة الزيتون ورعايتها حوايل مخس سنوات حىت تثمر، وعناية            
  .الفالح ا خالل عامني، ألا تثمر عاماً وال تثمر عاماً
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زيتون، وآخرين لعـصره    عندما تثمر شجرة الزيتون، حتتاج إىل عمال لقطف مثرة ال         
ومجع الزيت، وعمال تصفيح الصفائح الفارغة، وآخرين لتلحيم الـصفيحة، مث نقلـه             

  .للمدن
وما بني هؤالء، تتوزع أرباح صفيحة زيت الزيتون، ومقارنة أسعارها قبل اجلرميـة             

 وما بعدها، وما وصـلت إليـه أسـعار          1971االقتصادية الصهيونية األمريكية عام     
وبعد فقدان السيولة النقديـة،     .  ضعفاً 300بعد ايار اللرية السورية     م،  الصفيحة اليو 

تلـك  . من اللريات السورية من بني أيدي الشعب السوري املستهلك لزيت الزيتـون           
السيولة اليت امتصتها أمريكا، وحرمت الشعب السوري من عملته الوطنية، لتركيعـه            

  .يةوإخضاعه للسياسة العدوانية الصهيونية األمريك
 لرية سورية، وكـان     20لقد كانت صفيحة الزيت تباع يف معاصر الزيت حبوايل          

ة، فيكـون سـعر     ي لرية سـور   3.65 هو   1971سعر غرام الذهب آنذاك قبل عام       
 غرام ذهب ويقوم الوسطاء     5.5صفيحة زيت الزيتون الصايف يف املعصرة، من الذهب         

ملستهلكني، وجتار اجلملة، فيـشتريها     من التجار الصغار بإيصاهلا إىل املدن، لتصل إىل ا        
  . غرامات ذهب10س قدمية، أي بـ .ل36.5املستهلك نقداً أو تقسيطاً حبوايل 

ا الوسطاء والتجار الصغار وجتار اجلملة، فكانت تـصل أربـاحهم بالـصفيحة             مأ
أي يتوزع هذا الربح على التاجر، الذي جيمع الزيت         .  لرية سورية  16.5الواحدة إىل   

ر، والتاجر الذي جيمعه من هؤالء حىت يصل الزيت إىل تـاجر اجلملـة يف               من املعاص 
  .املدينة، مث تاجر املفرق يف احملالت

 بالـذهب،   1971فإذا قارنا أسعار صفائح زيت الزيتون الصايف، اآلن وما قبـل            
وباللريات السورية القدمية املدعومة كلياً بالذهب، وقارناها باللريات السورية احلاليـة           

 ضعفاً، وفق معادالت الشريف املظلوم اليار العمـالت مبقيـاس           300 اارت   اليت
  .الدوالر القدمي والدوالر اجلديد ومبقياس الذهب

  .س. ل6000) = ايار اللرية( ضعفاً 300×) 971قيمة صفيحة الزيت يف املعصرة (س . ل20
 6050)=2006م الـذهب بـآذار      قيمة الغرا (س.ل1100×)قيمة صفيحة الزيت يف املعصرة    ( غرام ذهب  5.5

  .س.ل
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  .وهو السعر الذي جيب أن يتقاضاه الفالح يف املعصرة مثناً لصفيحة الزيت
لو احتفظ العاملون واملنتجون لزيت الزيتون بأرباحهم، وكفايتهم املعاشـية الـيت            

، أي قبل أن تفتك م اجلرميـة الـصهيونية، الشـتراها            1971عاشوا فيها قبل عام     
 لرية سورية، ولباع الفالحون صـفيحة       10000ت يف املدن بأكثر من      مستهلكو الزي 

 لرية سورية، ولكن املخططات الصهيونية،      6000زيت الزيتون يف معاصر الزيت بـ       
:  بشعوب األرض  اإليقاعاليت خططها الصهاينة أعداء اهللا منذ عشرات السنني أدت إىل           

شعوب بدينـهم، ليخـضع   وحماوالت جتهيل الإفساد خاصتهم ـ جتويع عامتهم ـ   (
  ).اجلميع ألهواء نفوسهم الفاجرة فيسهل على الصهاينة اقتيادهم وإخضاعهم

إن اخنفاض القيمة الشرائية للرية السورية، مث تأثريها على ايار الكفايـة املعاشـية              
طنني، تاله بعد ذلك مؤامرة صهيونية أخرى، هي افتقاد السيولة النقدية من النقد             للموا

لتـدمري  ) اليت تقف ضد اهليمنة الصهيونية    (السوري، من بني أيدي الشعب يف سورية،        
  .لقمة عيش فقرائه وشرفائه

إن هذه اجلرائم جمتمعة، حالت دون وصول أسعار صفائح زيت الزيتون، ومجيـع             
واد اخلام اليت تنتجها الشعوب الفقرية، إىل أسعار معقولة، تغطي تكاليف           املنتجات وامل 

إنتاجها، وأرباح تؤمن التكاليف املعيشية الضرورية، للمنتجني والتجار وتبعدهم عـن           
  .شبح اجلوع والعوز

إن الفقراء والشرفاء الذين ينتجون زيت الزيتون، ويعيشون على زراعة الزيتـون،            
حىت صرت تـرى    .  أيضاً  اارت أسعاره اارت حيام    عندما،  وإنتاج الزيت وجتارته  

أخي القارئ، صفائح زيت الزيتون الصايف يبيعها الفالحون يف شوارع املدن، مببلغ ال             
 لرية سـورية، أي     2500، أي بأقل من     1971يزيد عن ربع قيمتها القدمية قبل عام        

 غرامـات   10 يقل عن     غرام ذهب، بعد أن كان سعر الصفيحة يف املدن ال          2حوايل  
  .ذهبية

لقد خسر مجيع من اشتغل بتحضري صفيحة زيت الزيتون، وأمثاهلم من الفالحـني             
والعمال والتجار، أهم موارد رزقهم السنوية، وخسروا الكفاية املعاشية الـيت كـانوا             

لقد أفقدم األيدي الصهيونية القذرة، استقرار حيام وأملـهم يف          . يعيشون يف ظلها  
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إا األيدي الصهيونية القذرة، عندما أجرب اللويب الصهيوين األمريكي اإلدارة          . بلاملستق
، وعندما غابـت عـن      1971األمريكية الغبية، على إلغاء ربط الدوالر بالذهب عام         

عقوهلم احلكمة اإلهلية، اليت حرمت الربابني العباد، وعندما غابت هذه احلكمة اإلهليـة             
، الـذين  ) واملسيحية من غري اليهود    ادة اتمعات اإلسالمية  وهم ق (عن عقول اخلاصة،    

سيطر الفكر الصهيوين عليهم، وأعمى أبصارهم وبصريم، وختلوا عن محل مهوم مـن             
  .وكَّلهم اهللا برعايتهم، من األكثرية الساحقة الفقرية والشريفة من شعوم

ـ           ني أسـعار مجيـع     وإننا لو استعرضنا أخي القارئ الغيور أمثلة أخرى، وقارنا ب
املنتجات الزراعية والصناعية واحلرفية، قبل اجلرمية الصهيونية األمريكية وبعـدها، يف           
قطرنا ويف أقطار الدول الفقرية واالشتراكية وحىت الغنية، هلالنا ما حققته هذه اجلـرائم              

  .واملؤامرات، اليت ارتكبتها الصهيونية ضد شعوب العامل بفقرائه وأغنيائه
  :ئج املدمرة للحرب االقتصادية الصهيونية على شعوب العامل ومن النتا

   بيع التقسيط -2 جتارة األسهم                   -1
فهـو  . للغري بنفس قيمتها الذهبية فـال      أما التنازل عنها   جتارة األسهم حرام ،      -أوالً 

  احلالل بعينه 
  :ألن الربا هو . ربا يصبح أحد أشكال الإن قيمة السهم مال وبيعه مبال مع الربح   

فإنه يعـود اىل قيمتـه       الرقمي  الورقي أو  املال يكون هذا أياً  .املال باملال مع الربح   بيع  
فكـال   غريه، املزيف أو  الدوالر أو احمللية بالعملة مثال أن تباع أسهم قيمتها     . الذهبية

التبايع أو  فهنا  ف. وقيمة املبيع جيب أن تكونا بنفس القيمة الذهبية          شراءالقيمة  :القيمتني
ونـستدل  . (فالتبايع حرام   أما إذا حصل فرق بالقيمتني       .  التنازل للغري يكون حالالً   

على حرمتها من النتائج املدمرة لتجارة األسهم يف األالعيب الـصهيونية المتـصاص             
أما أرباح األسهم فيجب أن تكون على األربـاح احلقيقيـة للـشركات             ). الذهب  

  .املنتجة واملؤسسات واملصانع 
مـدى العقـود    واليت روجت هلا الصهيونية على      يف البورصات     وأما جتارة األسهم    

؛ ألا ال تقوم على األرباح احلقيقية للـشركات         فإا قمار وربا يف آن واحد       السابقة  
  . بل على أالعيب مساسرة وصهاينة وأصحاب شركات مقامرين 
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عندما قتصادية الصهيونية مقدرة بالذهب     كانت قيمة السهم قبل اجلرمية اال     :   الشرح  
وبعـد  . كان الدوالر ومجيع العمالت الورقية العاملية ذات رصيد كامل من الـذهب             

، أصبحت قيمة األسهم مرتبطة بالصهاينة فقـط الـذين خيفـضون            رمية املذكورة   اجل
دون غريهم ليمتصوا الذهب من بني أيدي شـعوب         وحدهم أسعار الذهب ويرفعوا     

وحىت ميتص  . دون العمالت الورقية األخرى يربح      ، فتارة من حيتفظ بالذهب      األرض  
يرفعون قيمة السهم تارة أخرى ليصبح من يـستثمر أموالـه           الصهاينة أرباحه الذهبية    

فيعود الذي احتفظ بالذهب يبيع ذهبـه اىل        . يربح أكثر ممن احتفظ بالذهب      باألسهم  
  .ا دواليك ليشتري ا أسهماً مسمومة وهكذالصهاينة 

وآخرهـا لعبـة    .  وحىت اليوم    1971 منذ عام    تلك هي اللعبة اليت لعبها الصهاينة       
 2006وحىت حرب لبنـان املظفـرة        2005العربية من اية    األسهم يف البورصات    

ألف طن من الذهب خالل أيـام معـدودة         75عندما فقد األخوة اخلليجيني أكثر من       
عندما ارتفعت قيمة السهم    : أمريكي مزيف   الر   مليار دو  600واليت تعادل أكثر من     

 مع القروض السخية على بعض      واإلسالميةضعف لتتكدس يف منطقتنا العربية      1000
اىل مليارات املليارت ليس من اليورو بل من الدوالرات احملتـضرة املتجهـة   حكوماا  
 كانت عليها   اليتمن قيمتها احلقيقية الذهبية     %95 اآلنبعد أن فقدت حىت     الفناء التام   

  . 971الصهيونية عام قبل احلرب االقتصادية 
اليهود يف أمريكـا وأوروبـا       روج هلا  صهيونية وإنه صناعة ربا،:بيع التقسيط -  ثانياً

مع اجلرمية االقتصادية اليت قضت      إىل امتنا    ليمسكوا برقاب الفقراء مث نقلتا هذه الصناعة      
الـشعوب   عاشية اليت كانت تعيش عليها    املالكفاية  املدخرة من   على فوائض املدخرات    

نشر رسالة الدين من قبل رجال احلكم       : لشرائع السماء   إن املقاصد األوىل    1971قبل  
الذي حيث العباد على التـآخي      لون بني األقطار والقارات     قوطالب العلم والتجار املتن   

والعـصر إن    ((وهو التواصي باحلق كما قال اهللا يف كتابـه العزيـز            والتعاون واملنفعة   
   ))وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرباإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

الـيت  هم الذين نشروا اإلسالم يف كل األقطـار           لذا كان التجار املسلمون األوائل      
ويف املقام  .  التاجر يف املقام األول نشر رسالة اإلسالم وعدله          م ، فكان ه   إليهاوصلوا  
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م إياها قرآم ورسوهلم ،فانعكس     ه علم بأخالق اإلسالم اليت   تعامالم التجارية    الثاين
فاعتنقت اإلسالم األقوام   . واالجتماعية مع اآلخرين    إميام هذا على عالقام التجارية      

تهم بضائعها يف عالقات يـسودها      لَواشترت بضائعهم ومح  اليت أوصلوا إليهم عقيدم     
فاكتسبوا حظي الدنيا واآلخرة بنشرهم لإلسالم واغتنائهم من        ح   والتسام التآخياحملبة و 

  . املال احلالل 
هل البيع بالتقسيط الذي روج     : السؤال اآليت    نطرح هذه املقدمة لنصل اىل       فإننالذا    

   ؟السماءعة لشرييصل باملتعاملني البائع والشاري اىل هذه املقاصد العظيمة له اليهود 
  حتل حمل مقاصـد الـشرع     الضغينة واحلسد واحلقد والعداوة      اجلشع والظلم و   أن أم  

كان بنفس أسعار البيع نقـداً وباألربـاح         البيع بالتقسيط    أن الذكر ؟ وماذا لو      األنفة
 هذه التجارة مباركة من اهللا تعاىل ألا        إن: ؟  اجلواب    املعقولة ألرباح األسعار النقدية     

وقال فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه        العباد   النور والرمحة والتعاون بني   حالل يشع منها    
  ))تنسوا الفضل بينكم  ال ((  :وقال اهللا تعاىل))  أحب ألخيك ما حتبه لنفسك ((وسلم 

يهضم حق بائع التقسيط بالسعر النقدي الخنفاض أسعار العمالت الورقيـة             ال يلكو
الذهب ، ابتداًء من شرائها     باجلرمية الصهيونية املستمرة تقدر قيمة السلعة مبا يعادهلا من          

أو  استرداد آخر األقساط الشهرية أو األسبوعية         إىل أو نقداً من املصانع وانتهاءً    تقسيطاً  
 املتعمـد  باالخنفاضننخدع    ال أنتسديد قيمتها اىل املصانع بنفس املعادلة الذهبية على         

    والتوراةجنيلواإل عملة السماء كما وردبالقرآن ألن الذهب هو.من قبل اليهود للذهب
 احلديثة، اليت انتهجت النهج الربوي      ةواهللا أعلم ما ستؤول إليه الفلسفة االقتصادي            

اليهودي يف االقتصاد العاملي، من تدمري للجنس البـشري يف األيـام القادمـة، إذا مل                
. يسعف اهللا تعاىل البشرية، ويأذن بفناء الصهاينة على أيدي املؤمنني يف العـامل أمجـع              

ألن اهللا يعلم أن اليهود الـصهاينة       . عندما توعدهم يف التوراة واإلجنيل والقرآن بذلك      
سينشرون الربا والفقر والكفر والفجور والرذيلة والفساد، ويأكلون أمـوال النـاس            

وإن . بالباطل، وينقلون الغافلني من البشر، من عبادة اهللا إىل عبادة اهلوى والـشياطني            
ء والشرفاء، من مسلمني ونصارى من أقطار األرض وشيكة، بعد          ثورة املؤمنني والفقرا  

  .أن وصل الفقر إىل تدمري حيام تدمرياً شامالً، وأفقدهم األمل يف حياة مستقبلية هانئة
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هذه ستستبيح إن شاء اهللا أرواح الصهاينة وأمواهلم . إن ثورة الفقراء والشرفاء املؤمنني
  . عاملوذهبهم الذي بوه من مجيع أحناء ال

  
  الفصل الحادي عشر

  آثار الجريمة االقتصادية على شرائح المجتمع وقطاعاته المختلفة
. لقد أفرزت اجلرمية االقتصادية الصهيونية األمريكية، فوارق اجتماعية طبقية جديدة         

عندما أوجدت فئات من األغنياء اجلدد قامت ثروام الطائلة، على الربـا الفـاحش              
دة من مال مزيف غري معترف به من شرائع السماء، من عمالت            وأرص. والربح احلرام 

ورقية فقدت رصيدها الذهيب، وعلى رأسها الدوالر األمريكي املزيف، ونظراً إلقبـال            
 املواطنني على التعامل بغباء مدمر مع هذه العمالت الورقية بدل تعاملـهم بالـذهب             

ألغنياء أغنياء بأرقامٍ ومهية يف      وأصبح هؤالء ا   ولذلك جعلوا هلذه العمالت قيمة شرائية،     
  .حسابات مصرفية

ولقد دأبت رساالت السماء على تقليل الفوارق الطبقية بـني العبـاد، وترسـيخ              
   7التآخي بينهم، حيث قال اهللا تعاىل يف الكتاب العزيـز يف سـورة احلـشر آيـة                  

)      و لَّهى فَللِ الْقُرأَه نم هولسلَى رع ا أَفَاَء اللَّهى     مـامتالْيـى وبي الْقُرـذلـولِ وسلرل
     بِيلِ كَينِ السابنيِ واكسالْماألَ    و نيولَةً بكُونَ دـولُ       ال يسالر ـاكُما آتمو كُمناِء مغْنِي

  .صدق اهللا العظيم )فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ
فكيف بأغنياء املال احلرام، الـذين أفـرزم        . هذا بني الفقراء وأغنياء املال احلالل     

. اجلرمية الربوية؟ الذين جتاهلوا التفريق بني احلالل واحلرام، يف مكـسبهم وإنفـاقهم            
  ب فانغمسوا بالتعامل مع البنوك الربوية يف الربا احلرام ونسوا حتـذير اهللا هلـم بـاحلر              

)                 كُمالـوأَم ُءوسر فَلَكُـم متبإِنْ تو هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت الفَإِنْ لَم 
ونَ ومظْلونَ التظْلَم279: البقرة[ ) ت.[  

فظلموا أنفسهم وزادوا يف إفقار إخوام الفقراء عندما اخنفضت القيمة الـشرائية            
  .فقط% 5وأضحوا يعيشون على % 95صل هذا االخنفاض إىل لدخوهلم حىت و
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لقد سعت الشرائع السماوية كما أسلفت إىل تقريب اهلوة بـني الغـين والفقـري،           
فجمعتهما الصالة يف وصف واحد، ووحـد       . م بينهما حوأوجدت سبل التآخي والترا   

ل اهللا تعـاىل    اإلزار األبيض بينهما يف احلج، وقربت الزكاة والصدقات بينهما، ومل جيع          
ومل جيعل قلة املال مذلةً ومهانة، بل جعل اهللا تعـاىل الغـىن             .  يف املال ميزةً وعلواً    الغىن

والفقر، والصحة واملرض، ابتالًء منه واختباراً خيشى الغين املؤمن، أن يكون قد مجـع              
وخياف أن يذهب ماله إىل معصية، تبعده عـن         . تلوث حبرام ماله من حرام، أو خبل أو       

. وخياف الفقري إن ابتاله اهللا بالغىن، أن يـضل ويـشقى          . اة اهللا يف الدنيا واآلخرة    مرض
  .ويدعو اهللا أن يرزقه الكفاف من الرزق، مع اإلميان والتقوى

 الذكر، شواهد وأدلة على ذلـك يف القـرآن          اآلنفةإن هلذه العالقات واألوضاع     
  .ح يسترشدون اإلجنيل يف ذلكالكرمي والسنة الشريفة، واملؤمنون باهللا وبالسيد املسي

إن املخططات الصهيونية واجلرمية االقتصادية اليت نفذها الصهاينة، مع األمريكـان           
، أفرزت أكثر جرائم العصر، منها جرمية سوء توزيـع اإلرث           1971املتصهينني عام   

تدينة مـن مـسلمني     املوأكله يف الشرائح االجتماعية املختلفة املتدينة بال تقوى، وغري          
  .مسيحينيو

الوارث الفقري يطالب بإرثه من أبيه أو أمه، ولو بقتال أخيه، الذي احتفظ بكامـل               
اإلرث لنفسه، وذلك لقلة حيلة الوارث الفقري، وانعدام فرص العمل، والفقـر املـدقع       

  .الذي أحاط به وبأهله
أما الذي احتفظ بكامل اإلرث لنفسه، وحرم منه أخته وأخاه، فإن ضعف إميانـه،              

 التزامه بدينه، واعتماده على الرشاوى وفساد القضاء، وخوفه مـن أن يـصيبه              عدمو
الفقر، الذي طال كل من حوله، دفعه إىل أن حيتفظ باإلرث لنفسه، فخالف الـشرع               

وخاصة إذا كان لديه وكالة عامة من والده أو والدته املتـوفني،            . واحتال على القانون  
 املهم أن يبقى مالكاً لكامل اإلرث       .ة وتفكيكها ولو أدى عمله احلرام إىل خسران العائل      

  .ولو أدى إىل نشوء عداوات وأحقاد بني األخوة واألخوات واألحفاد واألقرباء
ازدياد عدد العـاطلني عـن العمـل،        : 1971ومما أفرزته اجلرمية االقتصادية عام      

وظهور الفـساد املـدمر بـني       . واخنفاض فرص األمل يف احلصول على عمل شريف       
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من دخول امليسورين مـن غـري الفقـراء         % 95املني يف الدولة، عندما أصبحت      الع
مشبوهة، إما من ربا حمرم، أو من غش وتزوير، أو ريب أو بيع السالح، أو جتـارة                 

 بالرقيق األبيض وبيوت الدعارة، وسرقات البنـوك،        واالجتاراملمنوعات واملخدرات،   
نترنت وشبكات الكومبيوتر العاملية من     وسرقة أصحاب احلسابات البنكية عن طريق اال      

وسـرقة األمـوال    ). من يسمون بلصوص الكمبيوتر   (قبل حمتريف استخدام االنترنت     
أو التالعب باملواصفات، والتالعب بالعقود، أو تزوير فواتري، وصرف فـواتري           . العامة

و بيـع   أ. ومهيةمكررة ولعدة مرات، وحرقها بعد مرور السنة املالية، أو صرف فواتري            
وإنـصاف  . شكاوى املظلومني إىل املشتكى عليهم، بـدل التحقيـق يف الـشكاوى           

املظلومني، ابتداء من مكاتب شكاوى أصغر مؤسسة يف الدولة، إىل أكرب مؤسـسات             
اليت متنع وصول املواطنني املظلومني أو األحرار الغيورين         (الدولة يف القصور اجلمهورية   

م رفعهم لربقيات وطلبات طلب املقابلة وعلى مدى        اجلريئني إىل قائدهم ورئيسهم رغ    
 أو رشوة جلان التسعري، أو جلان التحقيق والتفتيش، يف أعلى هيئـات             )سنوات طويلة 

يـة ومهيـة، أو     نأو سرقة وصرف مستخلصات ألب    . التفتيش، أو املخابرات، يف الدولة    
 موجوداً قبـل    وكل هذا الفساد مل يكن    . ترميمات ومهية، ال وجود هلا إال على الورق       

  . اجلرمية االقتصادية موضوع هذا البحث
  .ضعف إميان رجاهلـا بـاهللا وحـسابه       - أوالً :لقد كان سبب فساد أنظمة احلكم     

 تلك اجلرمية اليت جعلها الصهاينة حرباً عاملية على فقراء العامل مـن مـسلمني               : ثانياً
مسلويب اإلرادة واإلميـان ال     حماولة الصهاينة جعل األغنياء عبيداً هلم       :  ثالثاً .ومسيحيني

لتحقيـق مـأرم    .يتجنبون احلرام فيسامهوا يف إفساد القضاء واألمن وموظفي الدولة        
  .  وبعد االيار التام للدوالر سيكونون عبيداً لليهود وشيكلهم الذهيبالشخصية

أما سرقات عناصر وحمققي أقسام الشرطة، فتبدأ من وصول ادعاء املـشتكي مـن        
، لتحصل املساومة بني املشتكي وخصمه مع احملقق، ومن يـدفع أكثـر              امةالنيابة الع 

وإذا كـان هنـاك     .  لرية سورية  500يدون احملضر لصاحله، على أال يقل الدفع عن         
وقد يـصل   . توقيف، فالدفع سيكون باآلالف وبعشرات اآلالف من اللريات السورية        

يسورين، أو املذعورين اخلائفني على     الدفع إىل املاليني، إذا كان املوقوف أو أهله من امل         
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حياة املوقوف وصحته، فال حرج من أن يبيع أهل املوقوف البيت الـذي يقطنونـه،               
   .....ولو كان التوقيف بوشاية أو تقرير كاذب أو. وينتقلوا إىل بيت باإلجيار السياحي

  .وإن مل يكن لدى املوقوف أو املشتكي مال، فإن خسارة القضية أو السجن مآله
ابتداًء من فساد احملامني، وانتهاًء بـضياع حقـوق         . أما عن فساد القضاء فحدث وال حرج      

من تطويل أمد الدعاوى بني جلسات الدعوى، أو ضياع حقهم بني احملاكم، االبتدائية             . املظلومني
ىل إ. والنقض، وامتدادها إىل سنوات عديدة، تقض مضاجع املظلوم       االستئنافية  وواملدنية واجلزائية   

التالعب بسري الدعوى، وارتكاب أخطاء متعمدة، إلعطاء الراشي الظامل حق اكتساب الدعوى،            
وقضاة نسوا  ومع قضاة خيافون اهللا      وللكاتب جتارب عملية مع القضاء    (.وختسري الدعوى للمظلوم  

أو  أو رجل أمـن      ياً أو قاض  اًوليت مظلوم .  )كأي مظلوم يتعامل مع القضايا واحملاكم     اهللا وعذابه   
 يكتب عن التأثري املدمر للجرمية االقتصادية الصهيونية على احنراف القضاء من إحقاق             ئاً جري اًكاتب

ألن القضاء يزداد ظلمـاً     ( .ع الظاملني رداحلق إىل دعم الظلم وأكل حقوق املظلومني وعجزه عن          
ألن . الية للقضاة    رغم املسكنات امل   إصالحه من   يوماً بعد يوم والشرفاء واملظلومون يزدادون يأساً      

من ألن املنحرفني من القضاة استعانوا الستنباط قرارام حماسبة املنحرفني الزالت يف حدودها الدنيا 
وتركوا قوانني اهللا واالسـتهداء بعقـوهلم احلـرة          ونفوسهم الفاجرة    وأهوائهمقوانني مصاحلهم   

اء واالحندار باألمة اىل اهلاوية اليت      وليس اىل خراب القض   ونفوسهم التقية اليت تقود األمة اىل اخلري        
عدم تأمني يف  و) الشعوب ونشر الفوضى     إلفقارمن خالل جرميتهم االقتصادية     خطط هلا الصهاينة    

 أي مـسؤول     يف حماسبة    الدولة احلماية واحلصانة الكاملة للقضاة الشرفاء ليتمتعوا باجلرأة املطلوبة        
بأي و  به  بإنزال العقوبة الرادعة    وذلك  بسري الدعوى   ظاملاً ملنع تدخل أي مسؤول      شريكاً أو  حيمي

خارجه بعد تعديل القوانني واإلجراءات لفصل الدعاوى يف شهور وليس  وأظامل من داخل القضاء  
 وذلك باللجوء إىل القوانني الـشرعية لتطـوير    عدد الدعاوى واحملاكم   من لتقليلليف سنني طويلة    

وللكاتـب  ( احلق للمظلوم والعقوبة الشرعية للظـامل       القضاء ووضعه يف إطاره الصحيح فيعطى       
شكاوى عديدة إىل السيد الرئيس والسيد وزير العدل فبدالً من إحالتها إىل التحقيق أو التفتـيش                

وأذكر منها إحـدى    . قبة املشتكي عند البت بالدعوى      االقضائي وضعت يف ملفات الدعاوى ملع     
 2003 / 2 / 12 تـاريخ    2006/ 330اس   غرفة املخاصمة رقم أس    –دعاوى حماكم النقض    

واليت فصلت ضد املشتكي رغم أن قاضي االستئناف األستاذ سليم برنبو اليت فصلت الدعوة أثناء               
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ضد قضاة االستئناف جـاد اهللا اخلطيـب        غيابه هو الذي نصح املشتكي بإقامة دعوة املخاصمة         
 واملؤرخـة   104اخلصوص بالصفحة   اقرأ الرسالة املوجهة إىل السيد الرئيس ذا        ) وهشام ظاظا   

       2007 / 4 / 8بتاريخ 
الرتقاء بالقوانني لتحقـق    ل  : لقد عطلت اجلرمية االقتصادية عقول جهابذة القضاء      

   تعـاىل ألن القاضي وواضع القانون مسؤوالن يف املقام األول أمـام اهللا  ؛عدالة السماء 
   . يوم القيامة

مـن  ... ات واالحتيال والغش والتهريب و    كل هذا الفساد وهذه الرشاوى والسرق     
مـا  ) وذا الكم اهلائل واملدمر، ألركان أي دولـة       (قبل املواطنني، وموظفي الدولة،     

كانت موجودة قبل اجلرمية االقتصادية الصهيونية األمريكية، واملخططات اليت مهـدت       
  : هلا الصهيونية، منذ أكثر من نصف قرن وكان هذا بأسباب أمهها

إقدام الصهيونية وأذناا، على نزع التحصني الديين واألخالقي، مـن املنـاهج             -1      
التعليمية الغربية، ووصول خرجيي اجلامعات الغربية، من الشعوب املسيحية والدارسني          

م التفريق بني احلالل واحلرام، بعد أن ضـللت الـصهيونية           دفيها من املسلمني، إىل ع    
جنيل، وتعليمات السيد املسيح عليه السالم، حىت طعنوا        الغربيني، وأبعدم عن روح اإل    

فضلّوا وأَضلّوا كالً من العرب واملسلمني، الـذين        . ا، واعتربوا الدين أفيون الشعوب    
 لوا مـن قوانينـهم الـيت        أو.درسوا يف جامعام، أو ارتبطوا معهم بتجارة أو عمل        
 رغم أن املسلمني يـرددون يف        ابتعدت عن رسالة السيد املسيح عليه الصالة والسالم       

صراطَ الَّذين أَنعمت علَـيهِم غَيـرِ       )6(اهدنا الصراطَ الْمستقيم  (صالم وأدعيتهم،   

                                                 
       ابتداًء من دراسته ملذكرات الدعوى ووثائقها ، وانتهاًء اىل إصدار قراره فان             : فان مل يضع القاضي اهللا بني عينيه

ابتداًء من احملاكم االبتدائية حىت حماكم النقض اليت جيب أن تكون مـن             . مقرار احلكم سيكون ظاملاً وجمحفاً باملظلو     
 ملحـدين ضـللتهم   قضاة شرعيني جريئني يقفون ضد الظلم والظامل مهما عال منصبه وماله وليس من علمـانيني    

ي الـشعب   لذلك فإن إصالح القضاء جيب أن يكون من أولويات احلاكم العادل وممثل           .  القوانني الفرنسية امللحدة    
واحلكومات ، لئال يصل املظلومون والقضاة الشرفاء واحملامون الناصحون املؤمنون اىل اليأس والقنـوط ويفقـدون       
األمل من إصالح القضاء ؛ألن عدم إصالح القضاء سيجعل الدولة والشعب فريسة ألطماع أعداء اهللا الـصهاينة                 

جلرمية االقتصادية الصهيونية ، ألن الشعب اليـائس مـن          الذين أفسدوا القضاء بالفوضى العارمة اليت نتجت من ا        
 إصالح مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء لن يقاوم العدو كما حصل لعراقنا الشقيق 
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  و هِملَيوبِ عضغالالْم الِّنيأي غري طريق املغضوب عليهم من      (] سورة الفاحتة [ ))7( الض
إم يـرددون فاحتـة     ) ئرين يف ركب الصهاينة   اليهود، وال الضالني من النصارى السا     

  .الكتاب، كالصم البكم، وكالذين ال يعلمون
لقيمة الشرائية للعمالت العامليـة،     ل،  1971اجلرمية الصهيونية الربوية عام      حتطيم -2

، ونسف وحتطيم الـسور األخالقـي، يف        1971 عام   بريتون وودز بعد إلغاء اتفاقية    
لذهب، مث أحلقوا به العمالت الورقيـة العامليـة، حـىت           التعهد الذي ربط الدوالر با    

ودمروا معها الكفاية املعاشـية، يف األجـور والرواتـب،          . أصبحت بال رصيد ذهيب   
 .دخول مجيع الشرائح االجتماعيةل

... فما من مفسد ومرتش وسارق وحمتال ومهرب وغشاش، ورث الفساد من أبويه           
خالقه، وراض عن إطعام أطفاله وعياله، من       وال أي مفسد راض متام الرضى عن سوء أ        

ـ                م رامال حرام أو مشبوه، وإنه عندما يرى احنراف أوالده، يدرك عندئذ أن املـال احل
ولكن ضعف  . الذي غذى به أبدان أطفاله، نبت احنرافاً وفجوراً ما كان يتمنامها فيهم           

ه ما بني احلـالل     إميانه بربه، واخلوف من أن جيوع هو وأهله يف املستقبل، وعدم تفريق           
جبرميتهم االقتـصادية عـام   (من استحقاقه، الذي أكله اليهود  % 95واحلرام، وتآكل   

  .هو الذي دفعه إىل احلرام دفعاً) ، أي مما كان يتقاضاه أمثاله قبل اجلرمية1971
أما التأثري املدمر للجرمية االقتصادية الصهيونية، على جيوش الدول الفقرية، فحدث           

 حتمـي   أن ث جعلت من جيوش الدول جيوشاً حلماية األنظمة بدالً من         حي. وال حرج 
 ليسهل  ،قادا وأفرادها  عندما نزعت عقيدة اجلهاد واالستشهاد من        ، حدود األوطان 

 جماهدي حزب    اجليش العراقي و   امحودرس الت   .مع العدو ام  حالقضاء عليها عند االلت   
 جماهدي حزب اهللا علـى      عندما نصر اهللا  خمتلفني    عيان ااهللا مع إسرائيل وأذناا شاهد    

  . أمام جيوش التحالف 2003 وازام جيش العراق 2006الصهاينة يف حرب متوز 
لقد جعلت اجلرمية املذكورة حدود الدول الفقرية، اإلسالمية والعربيـة وغريهـا            

وحلفائها الـذين اسـتطاعت     (مباحة، جليوش وخمابرات دول االستكبار األمريكية،       
بعقود اإلعمار، بعد تدمري الدولة الفقرية، واختراقها بدوالرها املزيف         غراءهم  أمريكا إ 
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عندما اخترق الدوالر العراق وحطّـم      ) من الداخل، كما حصل يف أفغانستان والعراق      
  .الدينار العراقي مائة ألف ضعف

وهذا االستخفاف الصهيوين األمريكي بأمتنا، كان نتيجة حتمية اليـار الكفايـة        
شية، لعناصر اجليش من ضباط وصف ضباط وجنود، وانشغال هـؤالء مهـم             املعا

 من  املعاشي، يف كيفية تأمني لقمة العيش هلم ولعائالم، ورمبا ألبويهم العجوزين، بدالً           
وتـصبح  . انشغال مههم بالذود عن حياض الوطن، وترصد خمططات العدو ومؤامرته         

شعبها واملناضلني األحرار من إخـوام،      ، ضد   وآذان املخابرات العسكرية  أيضاً عيون   
  .، الذين عاثوا يف البالد الفسادعمالئهبدالً من ترصد العدو و

وهـم  (وقد تستهني عناصر اجليش وضباطه بكرامة الوطن، والغرية على حرماته،           
 بزرع روح اجلهاد والـشهادة، يف نفـوس         ن، عندما يستهينو  )الذين جندوا حلمايتها  

حىت أصبحت خطب أصـحاب الرتـب العليـا         . لهم وتدريبهم جنودهم، عند تأهي  
وتوصيام جوفاء، بال معىن وال تأثري، ألا خلت من احلمية الصادقة، ونظافـة اليـد               

بني احلـالل   هذا الضابط   والضمري والقلب واللسان، واجلهل يف الدين، ويف أن يفّرق          
  .واحلرام، واجلنة ونعيمها والنار وهليبها

 واجلنود املدافعون عنه، منهم     ؟لنصر، عند مواجهة عدو الوطن واألمة     من أين يأيت ا   
ه من إجازاته، هـل     نمن أين سيأيت املال لقائده، ليوقف عنه عقوباته وحرما        : من يفكر 

سيسرق أهله، أو جريانه؟ أم سيطلب تفنيشه من اخلدمة، ليوفّر األتاوة اليت فرضها عليه              
اطه، ليهرب من العقوبات، والطلبات املرهقـة      أم سيفكر مىت يفر من خدمة ضب      . قائده

  له وألهله؟
وما تزايد عدد الفارين من اجليش، يف داخل الـبالد وخارجهـا، إال لألسـباب               

  .املذكورة آنفاً، ونتيجة مباشرة للجرمية االقتصادية الربوية الصهيونية األمريكية
ما ال تـصل إىل     وأخطر نتائج اجلرمية الصهيونية على الدول وجيوشها، تتحقق عند        

عاشية اليت تسد حاجام الـضرورية وحاجـات        قيادات اجليش وضباطه، كفايام امل    
. الستغالل حاجة هـؤالء للمـال     أسرهم، ألن عمالء العدو وجواسيسه بانتظارهم،       

جاهزة لطالب املـال    ) اليت تطبعها أمريكا، بال رقيب وال حسيب      (فالدوالرات املزيفة   
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خيانام ألوطام أو بيعها ألعـدائهم، الـصهاينة        هم مقابل   والدنيا اجلدد، لشراء ذمم   
كيف استطاعت الصهيونية   : حيث شاهدنا (وما العراق الشقيق منا ببعيد،      . واألمريكان

الـدينار  لتـدمر   : ، أن تشن املعركة االقتصادية بدوالرها املزيف      1991وأمريكا عام   
  ).أو الدوالر الذهيب القدمي ضعف، مقابل الذهب 100.000العراقي وقيمته الشرائية

حىت ظن الشعب وأفراد اجليش العراقيان، أن نظام صدام حسني هو الذي أفقرمها،             
إن الذي أفقرمها وسحقهما ودمـر حيامـا، هـم          : ومل تصل إليهما احلقيقة الكاملة    
ونتيجـة  .  ومل تزل  2003 و   1991 ولغاية   1971الصهاينة واألمريكان منذ عام     

فـدخلت  . ادية، استطاعت أمريكا شراء ذمم قادة اجليش العراقـي        جلرميتهما االقتص 
اجليوش األمريكية واحلليفة هلا العراق، دون مواجهة حقيقية مـن اجلـيش والـشعب           

. هذا اجليش الذي كان يعترب، من أقوى اجليوش العربية املتربـصة بإسـرائيل            . العراقي
افتقد قبل ذلـك  قتصادياً و اجلرمية قهرته اذية تذكر من الشعب ال   مووكذلك دون مقا  

    يف اختيار ممثليه لقيادة البالد ريته عندما كممت األجهزة األمنية صوته وحريتهح
واآلن وألكثر من ثالث سنوات لالحتالل األمريكي للعـراق، يقـف ثلـة مـن        
ااهدين يف سبيل اهللا يذيقون جيوش االحتالل، أعظم اهلزائم واألمـراض النفـسية،             

وإن شاء اهللا سيتحقق النصر هلؤالء ااهدين يف العـراق،          . ا يف فيتنام  كتلك اليت نسوه  
ة من هذا العامل الذي حتيك لـه الـصهيونية          عويف كل بق  . ويف كل أرض عربية حمتلة    

  .وأذناا األمريكان وحلفاؤهم املؤامرات، إلخضاعه لسيطرم
قـع اخلطـب    كفيلة عندما ي  (إن حرية الشعوب يف اختيار نظام حكمها وممثليها         

 الشعب ليواجه املعتدين بكل ما ميلـك    تدفعأن  ب )وتكثر مؤامرات أعداء األمة والوطن    
من إميان وعزمية ويلتف حول قائد منهم نذر نفسه هللا مدافعاً عن حرماتـه وأرضـه                

 الشعب حول مقاومتـه املؤمنـة       التف حصل يف لبنان الشقيق عندما       ومقدساته كما 
صر اهللا فحقق اهللا النصر لشعب لبنان وجماهديه وأيدمها         الباسلة وقائدها السيد حسن ن    

دول االستكبار بسالحها املـدمر وخمططاـا اخلبيثـة         أعىت   عجزت   جبنود من عنده  
 املسلمون واملـسيحيون حـول مقاومتـهم      التفأن تنال من صموده، لقد      وعمالئها  

روسـاً عظيمـة   وقيادا الشريفة املؤمنة وأعطوا لشعوب العامل والقيادات الـشريفة د   
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ن شاء اهللا مجيع املعادالت السابقة اليت كرست الصهيونية هلا ولنجاحها كـل      إستقلب  
عالمية اليت   واإل يةاملراكز العلمية واالقتصادية واملدارس السياسية والعسكرية واملخابرات      

سط إمرباطوريتها العاملية، واليت    باصطنعتها على مدى عقود طويلة للهيمنة على العامل و        
   .لعامل اتتحطم على صخرة اإلميان وصحوة الشعوب واألحرار يفس
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  الفصل الثاني عشر
  ة للقضاء على الفوضى االقتصادية في العالميئالحلول الجر

. عرفنا مما تقدم أن النهج الصهيوين قد سيطر، على مجيع املدارس االقتصادية العاملية            
 بعد أن أصبح الدوالر املزيف سيد       ولن ترى البشرية النور واخلري، يف ظل هذا املنهج،        

 ومل يبق لـه     .العمالت العاملية، رغم أنه أصبح ورقاً وومهاً بعد أن فقد رصيده الذهيب           
 حكومات العامل وزعمائه وأغنيائه     وغفلة أكثر داعماً إال اإلرهاب األمريكي الصهيوين،      

  .وانصياعهم للصهاينة وخمططام
إذا خضعنا يف تشغيل بورصة دمشق      : سابقاًطروح   جواباً ثانياً للسؤال امل    قدملذا سن 

لألوراق املالية، إىل املنهج االقتصادي العاملي الربوي الـصهيوين املنـشأ واملـضمون،     
سيكون مصرينا، هو االنقياد األعمى لسياسة اهليمنـة الـصهيونية          : واملعادي للسماء 

القطاعات، واملؤسسات  األمريكية، والتطبيع التام مع العدو الصهيوين، مث استباحة كل          
احلكومية، واألهلية للصهاينة، مع امتيازات التنقيب عن الثروات املدفونة، من كنـوز            

االستيالء على بوابة األمـة     أي  . األمريكية املظهر . ذهبية ونفطية للشركات الصهيونية   
  كل العرب وتسيطر على    اىلالعربية، واإلسالمية وقلعتها سورية، لتنفذ منها الصهيونية        

إا أحالم  . تمسك خبناق العامل، بال منازع    ل. العامل، من خالل اهليمنة على األمة العربية      
إلميانية للشعوب، اليت تـسبق  الصهاينة، ولكنها ستبدد إن شاء اهللا تعاىل، مع الصحوة ا         

  .د الذي توعد اهللا به بين إسرائيلالوع
 والذي هيمن على صـدر      ،إن النهج االقتصادي الصهيوين الربوي العلماين املظهر      

اإلنسانية، عقوداً طويلة من الزمن، أصبح كالسرطان اخلبيـث، يف دمـاء علمائهـا              
ناهيك عن الزعامـات    (وحكامها وأغنيائها، حيث أصاب الزعامة العربية واإلسالمية،        

يف ) العاملية األخرى، غري اليهودية، اليت ختلت عن ج دينها اليت اعتربته أفيون الشعوب            
إن .  العقلية، عندما تفكر حبلول اقتصادية، تدفع ببلداا إىل االنتعاش االقتصادي          قواها

هذه الزعامات تفكر يف أية حلول حملية، أو مستوردة، إال التعمق اإلميـاين اجلـاد يف                
واليت اعتمدت مجيعهـا    . احللول االقتصادية اإلسالمية، اليت اعتمدا الشرائع السماوية      

كل النظريات االقتصادية املعتمـدة يف العـامل أساسـاً          الذي تعتمده    ، الربا  الربا حترمي
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مستترةً وراء زعامات   . وقاعدة هلا، منذ أن استلمت الصهيونية دفة القيادة الفعلية للعامل         
  .إسالمية ومسيحية، ال تعتز بشرائع السماء

  :إن احللول اإلسالمية اجلادة تكمن فيما يلي
   أساسها الذهب تثبت فيها أسعار املـواد والعمـالت          اقتصادية يةاالعتماد على آل   -1
  ).وقد علمنا أن الذهب هو عملة السماء، وعملة البشرية منذ آالف السنني( 

: حترمي الربا يف التعامالت بني مجيع البشر، وليس كما يدعي الصهاينة يف تلمودهم             -2
ود مـن التعامـل     رغم أن التوراة حذرت اليه    !! إن أَخذَ الربا من غري اليهودي مباح      

حبـة  ال تأخذ منه ربا وال مرا (( 25/36الربوي بني البشر، كما ورد يف سفر الالويني     
 إال أن الصهاينة ارمني وضعوا كالم اهللا الـذي          )) بل اخش إهلك فيعيش أخوك معك     

اباوات كالبابا بيوس اخلامس أوامر     بأنزل يف التوراة وراء ظهورهم وأصدر العديد من ال        
وأصدر الباب بنديكت الرابع عشر حتذيراً عاماً ضـد خطيئـة           . ضد املراباة ومراسيم  

املراباة بين فيه أن هذه اخلطيئة ال ميكن غفراا حبجة أن الربح ليس كبرياً وال باهظـاً،                 
فإذا تقاضى أحدهم فائدة، فإنه جيـب       . نيغترض  قبل معتدالً وبسيطاً وال حبجة أن امل      

واملراباة اليوم جرمية يعاقب عليها القـانون ممـن         .  للجميع أن يعيدها مببدأ أن العدالة    
أي فائدة ممنوعاً، فإن    ولكن إذا كان تقاضي     . يتقاضون فائدة غري قانونية على القرض     

 moralsكمـا ورد يف كتـاب       . أن أي فائدة مفروضة هي مراباة     : هذا يعين منطقياً  
 .139 -137للقرن العشرين جلون باينس صفحة 

بعد أن استعرضنا اآلثار املدمرة للمخططات الصهيونية، والـيت         : حلرأخي القارئ ا  
وخربت ذه املخططات كافة جمـاالت      (خطط هلا اليهود على مدى عشرات السنني        

احلياة العامة يف العامل، االقتصادية والسياسية واإلعالمية واجلامعية، ومراكز البحـوث           
.  استطاعوا أن يفصلوا الدين عن الدولـة       العلمية، والدينية اإلسالمية واملسيحية، حىت    

هل يف االقتصاد اإلسالمي    : قولن)  آخر  والدولة وقوانينها يف واد    ليصبح الدين يف واد   
إذا اشتغل الدارسون املؤمنون يف استخالصه، حمرمني الربا بكل أشـكاله       : العالج؟ نعم 

مس الـربح احلـالل     معتمدين على اهللا، ملتمسني طاعته يف رفع الظلم عن الفقري، وتل          
، ال يطغى أحدمها على اآلخر، يتقرب الغين إىل اهللا يف            للغين ليعيشا معاً إخوةً متحابني    
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اهللا يف أخيه الغـين يف      أخيه الفقري الذي يعمل لديه أو يتعامل معه، ويتقرب الفقري إىل            
يف  وتوجيه مؤسـسات الدولـة       .النصيحة يف العمل واملعاملة مبا يرضي اهللا وعباد اهللا        

تعامالا مع املواطنني إىل اخلوف من اهللا واالبتعاد عن الغرامات الربوية، وعن التحايل             
يف فرض الضرائب والرسوم اليت تثقل كاهل املواطن، وأن تسعى لتقدمي خدماا اانية             

صب نفسها عدواً لدوداً تنهش لقمة عيشه وأرباحه اليت يقتات ا، حـىت             نال أن ت  . له
طن إىل إميان رجال الدولة وأن الدولة ومؤسـساا وموظفيهـا وجـدت             يطمئن املوا 

 املناهج الربويـة، الـيت تـسعى        تفعل  لتستعبده وتذله، كما   اللتحقيق أمنه وسعادته    
  .ها جالدين ملواطنيهاوالصهيونية لتعميمها على العامل لتكون احلكومات العاملية وموظف

 الف اخلرجيني املختصني، يف جمال املـال       ت اجلامعات واملعاهد العاملية، آ    جلقد خر
مث استلموا  . واالقتصاد والتجارة، ممن لوا النهج الربوي، يف االقتصاد واملال والتجارة         

زمام أمور دوهلم املالية، يف القطاع العام واخلاص، وهم يف غفلة مطبقة عـن النـهج                
على نقيض املنـهج     (الذي يعم نفعه الغين والفقري على السواء،      . االقتصادي اإلسالمي 

الربوي، الذي يهتم فقط باألغنياء، على حساب الفقراء، حىت وصل يف ذروة جـه،              
إىل امتصاص الذهب لصاحل اليهود فقط، الذي من أجله قامت كل تلك املخططـات              

ألن هؤالء اخلرجيني، افتقدوا قوة اإلميان، الـذي        ) اخلبيثة، لتتم به سيطرم على العامل     
لقد ابتعدوا عن دراسـة النـهج       .  اجلرأة واحلس بأمانة املسؤولية    ملؤمنةيبعث بالنفس ا  

االقتصادي اٍإلسالمي، رغم أن دينهم وإميام حيثهم على دراسـته، ولـو مل يطلـب               
رؤساؤهم منهم ذلك، كما حيثهم على نشر دراسام على املأل، رغبة منهم يف التقرب              

ده يوم البعث واحلساب، كمـا فعـل        ذه الدراسات إىل اهللا، راجني األجر منه وح       
  .كاتب هذا البحث

ولو متت املقارنات واستخلصت النتائج، بني املنـهجني اإلسـالمي والـصهيوين            
إىل ) مع املتابعة اجلريئـة واجلـادة   (الربوي، ورفعت هذه الدراسات بالوقت املناسب،       

وا القيـادات  املسؤولني وعلماء الدين من مسلمني ومسيحيني، والقادة والزعماء، ألعط   
الشريفة، معلومات صحيحة جنبت البالد العثرات، اليت وقعت فيها فيما بعد، والـيت             
أوقعت الشرفاء والفقراء من املسلمني والعرب، مسلمني ومسيحيني يف دمار وهـالك،            
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وألصـبحت هـذه الـصحوة      . سحق كفايتهم املعيشية، ودمر كافة مرافق حيـام       
ار، واملناضلني واملثقفني يف العامل، الذين هم أحوج مـا          اإلسالمية، تنويراً لكافة األحر   

  . هلذه األحباث والدراساتوايكون
  ، من علماء االقتصاد واملال والتجـار        املخلصني  إىل ويا حبذا لو وجهت دعوات    

، )من الذين آمنوا بالقرآن واإلجنيل، وبأما كالم اخلالق، الذي يعلم ما يفيد عبـاده              (
الدين املتنورين امللتزمني، يف تصحيح املسار االقتـصادي، علـى          واشتركوا مع علماء    

معتمـدين يف هـذا     . ضوء النتائج اليت وردت يف هذا البحث االقتـصادي اجلـريء          
  :التصحيح على

احلكمة اإلهلية لتحرمي الربا، يف الشرائع السماوية، مع البحث والتقـصي يف كـل              -1
ت والعقود التجارية، اليت ميارسها القطاع      العالقات، واملمارسات االقتصادية، واملعامال   

 الشؤون املالية واالقتصادية، والشركات العامـة واخلاصـة،         لوالعام واخلاص، ومسؤو  
ومسامهات املسامهني فيها من مشاركات فعلية، تقوم على مبدأ  املشاركة احلـالل يف              

وي احلـرام،   بنوك إسالمية، تنظم هذه املسامهات بأرباح حالل، بعيدة عن الربح الرب          
السائد يف النظام االقتصادي يف مجيع دول العامل الغريب والشرقي واإلسالمي والعـريب             

  .واالشتراكي
عودة الذهب إىل مكانه احلقيقي، يف التعامالت احمللية والدولية، باعتبـاره عملـة             -2

ة السماء، وعامل االستقرار الوحيد لألسعار واألجور، كما كان قبل اجلرمية االقتصادي          
وبغري . الربوية الصهيونية، ألنه عامل استقرار للقيمة الشرائية للعمالت النقدية الوطنية         

 العـريب أو    الذهيب وتفعيل وجود الدينار   . استقرار  العمالت أي  هذالذهب لن يكون هل   
اإلسالمي كعملة موحدة، لكافة الشعوب العربية واإلسالمية، كما هو اليورو عملـة            

شعوب من وضع ثقتها يف عملتها، واالعتزاز ا، وعدم التعامل          األوروبيني، لتتمكن ال  
 .بالدوالر الذي فقد رصيده الذهيب وجلب بذلك الفوضى والدمار للعامل

فعيل االستثمار يف الشركات الزراعية والصناعية والتجارية، اليت تقوم على مبـدأ            ت-3
قمـار األسـهم    ربـاح   ، وليس على أ    من اإلنتاج  املشاركة يف األرباح الفعلية احلالل    

 عنـدما   2006يتالعب بأسعارها الصهاينة كما فعلوا بأهل اخلليج يف شهر آذار عام            
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   دينار كمـا ورد يف الـصفحات       100 دراهم إىل    10رفع الصهاينة قيمة السهم من      
ونصح األمة باالبتعاد عن األرباح الربوية، اليت جتلـب         .  من هذا الفصل   78 إىل   69 

 كتجارة األسهم   )فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله       (به  سخط اهللا تعاىل وحر   
واملال واإليداع ألجل وغريه من املسميات، واستثمارات البنوك الربوية، وأسواق املال           

 .اخلبيثة

إن العودة إىل الذهب يف التعامالت، والعقود التجارية، وإعادة دعمـه للعمـالت             
الذين مجعوا الذهب مـن أيـدي البـشر         (هود  الوطنية، سيثري حفيظة الصهيونية والي    

وقد يسارع اليهود إىل رفع أسعار الذهب،       ). مدى أكثر من ثالثني عاماً    والدول، على   
مما سيفقد احلسابات املصرفية الرقمية الومهية اليت ميلكها األغنياء األغبياء من غري اليهود             

  . قيمتها وحجمها
اربون كل مـن يفكـر بـالعودة إىل         لذا ستقف أمريكا وأغنياؤها والصهاينة، حي     

 من دوالر اصطنعوه وبوا به ذهب       الذهب، خوفاً على مكاسبهم، اليت حصلوا عليها      
 وخوفاً على اهليمنـة     . وامتصوا به خريات الشعوب، واستعلوا عليها علواً كبرياً        العامل

  .العاملية اليت كرستها هلم خمططام اخلبيثة
ادي املدمر، ستصل ضغوطهم إىل أعلـى اهلـرم         ويف سبيل استمرار النهج االقتص    

احلكومي، وبكل الوسائل، ولكن على القادة واملسؤولني، أن يقفوا إىل جانب شعوم            
 إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم     (املقهورة، ويتفكروا ملياً يف قول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي           

 كُمامأَقْد تثَبيت القرآنية اليت حتارب الربا، واليت وردت يف القرآن          والتفكر يف اآليا   ) و
  .الكرمي، ونقلنا بعضاً منها إىل هذا البحث

وللعلم فقد كان إيداع بعض علماء املسلمني يف املدينة املنورة، لفوائض أمواهلم يف             
 نسبة ربا، تعطيها  أعلىالبنوك الربوية، يف حساب ـ إيداع ألجل ـ ليحصلوا به على  

 ليحمل أمانة فـضح     1989وية، السبب الذي دفع كاتب هذا البحث عام         البنوك الرب 
. الربا بكل أشكاله احلديثة، اليت دمرت اتمعات اإلسالمية واملسيحية علـى الـسواء      

سائالً املوىل تعاىل أن يكون قد وفق، يف تأدية هذه األمانة على أكمل وجه، وأن تكون                
  .خالصة لوجه اهللا تعاىل
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  هب الصهاينة املدخرات الذهبية من األغنياء من غري اليهودكيف ين         
وبعد مرور عام على مقتل الرئيس الشهيد رفيق احلريـري رئـيس وزراء لبنـان               

احتفل املتصهينون الفرنسيون برئاسة الرئيس الفرنسي جاك شرياك ورجـال          السابق،  
 احلريـري وإصـدار    احلكومة الفرنسية بإقامة احتفال كبري لعائلة الرئيس الشهيد رفيق        

ليأكلها الصهاينة   قابلة للتداول    يأونصات ذهبية مصور عليها رأس الشهيد رفيق احلرير       
من قيمتـها   % 95رثة الشهيد أرقام حسابات ومهية لدوالرات فاقدة لـ         لوويتركوا  
  فهل سيعي آل احلريري هذه املؤامرة؟! الشرائية

عجلت مبقتله على أيدي الـصهاينة      إن امتالك الرئيس احلريري هلذه الثروة الذهبية        
يضاف هذا الـدليل    .  المتالك ذهب العامل   971الذين ارتكبوا اجلرمية االقتصادية عام      

على قتل الصهاينة للرئيس احلريري إىل الدليل اآلخر من خالل الدافع الثاين إلسـرائيل            
ة يف لبنان   والصهيونية يف قتل الرئيس احلريري أال وهو مساندة الرئيس الشهيد للمقاوم          

وتأييده حلزب اهللا واملنظمات الفلسطينية يف استرجاع أراضيها املغتـصبة مـن قبـل              
إسرائيل، إن هذين الدليلني كافيان إلقامة احلجة على الصهيونية يف قتل الشهيد الرئيس             

  .رفيق احلريري وامتصاص الذهب من أيدي ورثة الشهيد رفيق احلريري
ذهب عندما متكنوا من إبعاد الرئيس رفيق احلريري       ومثال آخر على ب الصهاينة ال     

ما حصل يف لعبة األسهم احملرمـة والـيت خـسرت           : عن الساحة االقتصادية العربية   
 عنـدما   2006 مليار دوالر خالل شهر آذار       600أكثر من   البورصات العربية فيها    

ذهـب   طن   75000  بأكثر من    باع أغنياء عرب جمهلون مدخرام الذهبية واملقدرة      
ورموا ا يف لعبة قمار األسهم، فأكل الصهاينة الذهب وباء العرب خبسارة يف الـدنيا               

   :9 وفق املعادلة رقم واآلخرة،
  

  مقدار خسارة األسهم من عملة ما     
  ــــــــــــــــ =   مقدار خسارة األسهم من الذهب

            قيمة غرام الذهب من نفس العملة        
  الر  مليار دو600    
    ألف طن ذهب30=  مليار غرام ذهب 30= ــــــــ   = 

  غ /دوالر 20   
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 ألف طـن حـسب      75 ألف طن إىل أكثر من       30أي خسارة تلك األسهم من      
  .أسعار شراء الذهب 

 رفيق احلريري على قيد احلياة إما سيحبط هـذه اللعبـة الـصهيونية يف               ووجود
 األطنان الذهبية فكـان ال بـد مـن    نالبورصات العربية، أو سيحصد هذه اآلالف م   

تصريفه ليخلو اللعب للصهاينة وحدهم لذلك قتلوه قبل اإلقدام علـى هـذه اللعبـة               
 إىل  اً دوالر 310م على رفع سعر األونصة الذهبيـة مـن          ااحملرمة، وكذلك قبل اإلقد   

عما كان عليـه    % 95إىل  % 90 ، وايار الدوالر من      2006 بآذار   اً دوالر 620
ــل  ــة   1971قب ــصة الذهبي ــة األون ــت قيم ــدما كان ــاناً دوالر31عن    وك

 من الذهب فأصـبح     اً طن 20=  مليون دوالر    20 دوالر أو كل     1 =  غرام ذهب  1
 1=  مليون دوالر    20 أي أصبح كل     اً دوالر 20 = غرام ذهب  1 كل   2006بآذار  

  .من قيمته الذهبية %95 خبسارة  أيطن فقط من الذهب
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  الباب الثاني 
  الفصل األول

  يم الثائرين في وجهطدور المخابرات في تح
  !!!األنظمة الموالية للصهيونية

 نشرت جريدة الثورة السورية، يف صفحتها التاسعة من العدد          6/5/2005بتاريخ  
 مقالة للدكتور إبراهيم زعري، عن التاريخ الـسري للمخـابرات املركزيـة             12698
احلروب اليت  (حتت عنوان   :  احلايل ، عندما هيأت الدول الفقرية للدمار     CIAاألمريكية  

وترى أخي القـارئ  ). شنتها الواليات املتحدة من خالل استخدام أدواا االستخبارية  
إن أجهزة املخابرات األمريكية، وخمابرات الدول الشيوعية الـسابقة الـيت اسـتبدت             

ضاف إىل  ولكن ي . بشعوا، ال ختتلفان يف املقاصد واجلوهر، فكالمها استبدتا بشعوما        
 الدول الـيت مل ختـضع       صل اىل   املخابرات املركزية األمريكية، أا مدت استبدادها لي      

منذ تأسيس وكالة االستخبارات املركزية األمريكيـة       (للهيمنة األمريكية، يقول املقال     
CIA   حتت غطاء ما يسمى قانون األمن القومي الذي صيغ تعبرياً عـن            ) 1947 عام

لوحظ على هذا القانون أنه     .  بني املعسكرين االشتراكي والرأمسايل    بداية احلرب الباردة  
 االسـتخبارات  لةولكن هناك أحد البنود استغلته وكا. مل يتضمن القيام بعمليات سرية  
مرتبطة باملخابرات، تتناول محاية األمن القومي األمريكي       املركزية يتيح القيام بواجبات     

يف ) العمليات السرية ( أي ممارسة تلك األعمال      .بإيعاز مباشر من جملس األمن القومي     
واعتـربت هـذه    . احلاالت اليت متس األمن القومي حسب تقدير جملس األمن القومي         

املادة يف القانون خمرجاً حقوقياً ملمارسة العمليات خارج حدود الواليات املتحدة واليت            
الحقاً وضـع مـصطلح     ومت  . ف بتنفيذها جهاز االستخبارات املركزية األمريكية     يكلَّ

العمليات السرية واليت تشمل مجيع األعمال اليت تقوم ا حكومة الواليات املتحدة أو             
توافق عليها ضد البلدان األجنبية أو ضد التكتالت املعادية، ووضع بند توضيحي سري             

إن هذه األعمال جيب إعدادها وحتضريها وتنفيذها بطريقة ال يتـبني مـصدرها             : هو
وإذا افتضح سر من يقوم ذه األعمـال ال         ). ي حكومة الواليات املتحدة   أ(اخلارجي  

وعدم حتمـل املـسؤولية   .  أي تردد ودونبد من إنكار ذلك بشكل قاطع حىت النهاية   
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رغم افتضاح الكثري مـن     : اخلرباء السياسيني عن ذلك بقوله    وقد علق أحد    . عنها بتاتاً 
  .))ت تدعي أا دميقراطيةما زال((هذه األعمال اليت قامت ا أمريكا 

لقد أنفقت الواليات املتحدة األمريكية مئات املليارات مـن الـدوالرات علـى             
األعمال التخريبية ومن أجل احلصول على املعلومات السرية مـن ميزانيـة وكالـة              

ووظفت هـذه األعمـال التخريبيـة يف الـصراع          . االستخبارات املركزية األمريكية  
الحتاد السوفييت ودول املعسكر االشتراكي وحركات التحـرر        األيدلوجي السابق مع ا   

  .الوطين يف العديد من قارات العامل
م أو  / أصدر جملس األمن القومي قراراً جديـداً وهـو القـرار             1955ففي عام   

. 1970وبقي ساري املفعول حىت شباط     . املتعلق مبمارسة األعمال التخريبية   / 5412
ا القرار لوكالة االستخبارات املركزية حتقيق األهـداف        ومن بني املهام اليت حددها هذ     

عن طريق األعمال السرية اليت ترتبط بالدعاية واألعمال السياسية واحلرب االقتصادية           
ومساعدة حركات املقاومة السرية، وتأييد العناصر الساخطة على األنظمـة الوطنيـة            

كل من يعادي بلدان العامل     بت  والتقدمية، والقيام مبشاريع وعمليات ملفقة ولصق ااما      
  .احلر

ويف هذا اإلطار أولت أمريكا أمهية فائقة إىل بعض املناطق االستراتيجية يف العـامل              
 والبنتاغون كل ما يف وسعها      CIAوعملت مؤسساا وأجهزا املتخصصة ومنها الـ       

ني وأصبحت منطقة الشرق  . من أجل حتقيق أهداف ال متت بصلة للشرعية والدميقراطية        
األدىن واألوسط الغنية بالنفط، من أهم مناطق العامل احليوية بالنسبة لواشـنطن مـن              

   . CIAوحتولت إىل حمط اهتمام كبري جداً لدى . وجهة النظر االستراتيجية
أربعينات القرن العشرين أعارت الواليات املتحدة األمريكية اهتمامهـا         ومع اية   

حتكارات الواليات املتحدة والنفط األمريكيـة،      اخلاص للعراق، وتوجهت إليه أنظار ا     
وأخذت احلكومة األمريكية جتند عمالء هلا يف املنطقـة اخلليجيـة للحـصول علـى               
املعلومات األساسية عن الوضع يف تلك املنطقة، وعمل مكتب وكالة االسـتخبارات            

مـالء  املركزية عرب قنصليات الواليات املتحدة الدبلوماسية يف العراق علـى جتنيـد ع        
حمليني، وإدخال رجال املكتب يف خمتلف ااالت االقتصادية والثقافية واالجتماعيـة،           
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 أعماهلم يف الشرق األوسط عمومـاً وراء قنـاع دبلوماسـيني            CIAومارس عمالء   
ومدرسي جامعات وعلماء آثار ونشطاء يف مجعيات ومنظمات اجتماعيـة وخاصـة            

، وكـان   1951ليت تأسـست عـام      أصدقاء أمريكا يف الشرق األوسط ا     كجمعية  
كريميت روزفلت عميل االستخبارات املركزية رئيساً هلذه اجلمعية املنتشرة يف العديـد    

  .من الدول العربية
واعتمدت احلكومات األمريكية على عدة أجهزة لتنفيذ أهدافها يف خمتلف بلـدان            

 معظم الرؤسـاء    إال أن .  والبنتاغون ومكتب التحقيقات الفيدرالية    CIAالعامل، ومنها   
 سواء بالدعم املادي أو منح الصالحيات       CIAاألمريكيني أعطوا اهتماماً خاصاً لوكالة      

فيما خيص نشاطها وعملها، حىت وصل األمر إىل مستوى وصفها بأا الدولة اخلفيـة              
  .ألمريكا

وطالب كيسي رئيس الوكالة وزير العدل األمريكي بإعطاء احلصانة الكاملة لعمالء           
 CIAاالستخبارات املركزية حلمايتهم من أجل مالحقات قضائية، وأصـبحت          وكالة  

وما يعلن عنـه بـشكل      .  سرية من حيث املبدأ    CIAورغم أن ميزانية    . فوق القانون 
رمسي ال يعكس املخصصات املالية احلقيقية فقد بلغت ميزانية الوكالـة املعلنـة عـام               

يزانية ثلث دول آسـيا وأفريقيـا       وهذه امليزانية كانت تعادل م    .  مليار دوالر  1981
وهذا املبلغ كان يكفي إلغاثة ما ال يقل عن نصف مليار إنسان مـن فقـراء                . الفقرية
  .العامل

 على األعمال التخريبية والتجسس وشراء العمـالء وجتنيـد          CIAويتمركز عمل   
  .منظمات لصاحلها تساعد الوكالة يف حتقيق األهداف األمريكية

غياب :  نشاطها حتت مظلة حجج واهية منها      CIAوكالة  لقد صعدت أمريكا عرب     
. الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب وتصفية أسـلحة الـدمار الـشامل           

بزرع أصدقاء أمريكا عن    . واشنطنل مجيع الدول اليت ال تروق       الختراقوبذلت اجلهد   
لدعم طريق تشكيل منظمات وروابط ومجعيات وصناديق ومعاهد وجامعات وتقدمي ا         

ويكمن هدف هذه املؤسسات بتقويض أنظمـة       . املادي والتكنولوجي هلذه املؤسسات   
ـ      : وعلى سبيل املثال  . البلدان ذات السيادة    التـضامن   ةيف بولونيا مت تـشكيل منظم
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بناء مؤسـسات اتمـع     . حقوق اإلنسان : وطرحت برامج اقتصادية وشعارات براقة    
يف االحتاد السوفييت عرب الربوستريكا مت تفكيـك        و. اخل.... احلرية. الدميقراطية. املدين

.  إلسقاط الرئيس البيالروسي   CIAووفق هذا السيناريو تعمل اليوم       االحتاد السوفييت 
مثل دعم ومـساندة اإلرهـاب      : وكلها حتت افتراءات وأكاذيب ملفقة وم متعددة      

وي يف حـني تغـض      واإلرهابيني يف لبنان واام إيران بأا تعمل لتصنيع السالح النو         
النظر عن الكيان الصهيوين وامتالكه السالح النووي وال تطالبه بتطبيـق القـرارات             

بينما . الدولية الصادرة عن جملس األمن املتعلقة باالنسحاب من األراضي العربية احملتلة          
تضغط على سورية رغم تطبيقها الكامل لكل ما يتعلق ا يف قرار جملس األمن رقـم                

1559.  
بع وكالة االستخبارات األمريكية عملها يف تـأجيج الـصراعات الـسياسية            وتتا

والقومية والدينية يف العديد من بلدان الشرق األوسط دف إضعاف متاسكها الوطين            
الداخلي، وخلق عداوات بني أبناء الشعب الواحد على أساس طائفي أو قومي ليسهل             

  .هلا التدخل املباشر بشؤون هذه البلدان
 الكثري مـن    1947 إىل أن هذه الوكالة نفذت خالل تارخيها املمتد من عام            إضافة

أبرزهـا  . العمليات اليت ال ميكن وصفها إال باملخالفة للقانون الدويل والشرعية الدولية          
تصفية شخصيات وقادة بارزين يف حركات التحرر العاملية وإسقاط أنظمـة وطنيـة             

 مدكتور مصدق يف إيران ألنه قام بتـأمي  أطاحت حبكومة ال1953ففي عام  . وتقدمية
  .شركات النفط

. ها اغتيال الرئيس مجـال عبـد الناصـر        ئ حاولت بواسطة عمال   1958ويف عام   
وهنـاك مئـات    ...  حماولة اغتيال ضد الرئيس الكويب فيدل كاسـترو        24ونفذت  

  .العمليات اإلرهابية قامت ا الوكالة من الصعب ذكرها
األمريكي العسكري املكثف، بدأت أمريكـا بتنفيـذ        وباحتالل العراق والوجود    

خمططها اخلاص والذي يسمى مشروع الشرق األوسط الكبري الذي يهدف إىل وضـع             
                                                 


  متاماً مثلما دمر الدينار العراقيواألصح مت تفكيك االحتاد السوفييت من خالل تدمري الروبل الروسي ( من الكاتب 
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من احتياطي الـنفط    % 67اليد بشكل كامل على نفط الشرق األوسط الذي يشكل          
ومن غري املعروف بدقة من هي األنظمة اليت ختطـط أمريكـا إلسـقاطها يف               . العاملي

تقبل املنظور، وال بد من التذكري مبا فعلته أمريكا يف فيتنام قبل ثالثني عاماً عنـدما                املس
شنت حرباً غري عادلة على هذا الشعب املناضل والذي دفع مثناً حلريته واستقالله أكثر              

  .من أربعة ماليني مواطن فيتنامي
أدواـا  إن احلروب اليت شنتها الواليات املتحدة وحلفاؤها من خالل اسـتخدام            

القمعية وخاصة وكالة االستخبارات األمريكية وحلف الناتو قد أحلقت خسائر بشرية           
  .ومادية هائلة لشعوب العامل

واليوم تعطي أمريكا احلق لنفسها يف التدخل بأي بلد من بلدان العامل وحتولت فعالً              
عامل إىل شرطي عاملي، تقوم مبمارسات القمع واإلرهاب والتعسف ضد مجيع شعوب ال           

  .والدول الرافضة لنهجها العدواين
إن املهمة الرئيسية لوكالة االستخبارات األمريكية ستبقى كما كانت دائماً تنظـيم            

املهم تنفيذ املخطط األمريكي املرسوم للعـامل       . أي عملية مهما بلغ حجمها اإلرهايب     
  .)1(أمجع والقائم على نية وضع العامل كله يف قبضتها وحتت سيطرا

  هى املقالانت
، إىل قادة   1971وقد امتد تأثري اجلرمية االقتصادية الربوية الصهيونية األمريكية عام          

حيث جعلوا مهمام الرئيسية، كتم     . أجهزة املخابرات، يف الدول الفقرية واالشتراكية     
األصوات املناوئة للظلم، من إسالميني ومناضلني مناهضني، ملختلف أشكال الفـساد،           

ريته وبث الرعب واخلوف بني أفـراده       حوسلبه  ب م وقهره وإخضاعه     لتأديب الشع 
حتويل السجون من سجون تأهيل وذيب وتعليم، وحوار بناء مع املعارضني           وكذلك  

الـسياسيني املعارضـني،    : للنظام، إىل سجون تقْتل فيها الروح املعنوية للسجناء عامة        
  .والعسكريوسجناء الرأي والضمري، وسجناء القضاء املدين 

ألن قادة املخابرات وأجهزة األمن مهتمون فقط بعد اجلرمية املذكورة، مبـصاحلهم            
الشخصية للحصول على املال، وبكل وسائل االبتزاز، وليس مبصاحل الـوطن وأمنـه،             

                                                 

 .اخللفية احلقيقية هي اللويب الصهيوين ليجعل العامل كله يف قبضته وحتت سيطرتهالواجهة أمريكية و )1(
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ومصلحة السجناء الصحية والنفسية واألخالقية، ويتصرفون وكأن هـؤالء الـسجناء           
  .ياً ونفسياًأعداًء للوطن، جيب تصفيتهم جسد

أو أن هؤالء القادة باعوا أنفسهم للشيطان، وألعداء بالدهم وأمتهم، ونفذوا مـن             
حيث يدرون أو ال يدرون، خمططات الصهاينة واألمريكان، للقـضاء علـى الـروح              
النضالية واجلهادية للمجاهدين، واملناضلني األحرار، ولتحقيق ثالثة أهداف صـهيونية          

  :خبيثة
دي ثلة من أبنائها الغافلني، لـسحق أصـحاب الفكـر أو            إخضاع الشعوب بأي   -1

جريهم، وسجن من ال خيضع منهم، أو مل يهاجر، وتدمري عقلـه وجـسمه أو               
مة التحريـر ونـشر     غن ن أ: والذي يؤكد ذلك  . تصريفه، بطرق عديدة إىل القرب    

الدميقراطية، اليت تتشدق ا أمريكا والصهيونية اليوم، بـني الـشعوب العربيـة             
 ال تعـرف، أن     ةسالمية، أتت متأخرة عشرات السنني، وكأن أمريكا احلقري       واإل

الكثري من املناضلني يف دول العـامل كـان         الشعوب و تعرض له   تاالضطهاد الذي   
مداً لتمرير اهلدف اخلبيـث     تعإن هذا التأخري جاء م    . موجوداً من عشرات السنني   

 .الثاين الالحق

املناضـلني األحـرار    (ن معارضة املتنـورين،     مترير اجلرمية االقتصادية الربوية دو     -2
ة ينوعندما أجربت الـصهي   ). بسجنهم وقهرهم، وجتبني من هم خارج املعتقالت      

كما ذكرنا، اإلدارة األمريكية على نسف احلزام األمين الذهيب للدوالر القـدمي،            
عندما جعلت الدوالر اجلديد ورقاً ال قيمة حقيقية له، وفرضوه على دول العـامل              

اً، بعدما نزعوا السياج الذهيب لعمالت العامل كما ذكرنا، بعد ذلك بـدأت             فرض
مسوم اجلرمية تسري يف أوصال الدول، والشعوب الفقرية، عندما دمرت الكفايـة            

ومت إفقار الـشعوب    . املعاشية لشعوا، عند تدمري القيمة الشرائية لعمالا الوطنية       
بأن الـذي دمـر حياـا     : ذلك ضلّلوها وفوق  . العربية واإلسالمية واالشتراكية  

وقد كرست خمـابرات تلـك      . وأفقرها، هي تلك األنظمة املستبدة احلاكمة هلا      
 أحقاد الشعوب على حكامها، مهما حاول هؤالء احلكـام    وجهلها الدول بغبائها 

 .التصحيح، واإلصالح واملصاحلة مع الشعب



 اف اكس ارابيا                                                                        حممد شريف املظلوم                                                                                   الذهب والدوالركتاب 

                                                                    www.fx-arabia.com - 101 - 

ا احلالل، عن طريـق     بعد إخضاع الشعوب، وتدمري لقمة عيشه     (حتطيم األنظمة    -3
األجهزة األمنية واملخابراتية فيها، عندما جعلت األجهـزة األمنيـة واملخابراتيـة     

ن، عند ضـمان  يكامربيد أعداء اهللا الصهاينة واأل) احلكومات، حكومات مستبدة  
 العدو جاء فاحتاً حمرراً للـشعوب   نحتييد الشعوب عن الدفاع عن أوطاا، حبجة أ       

ه جاء مذالً هلا، ناهباً خلرياـا بعقـود         ن أ وحقيقتههه القبيح،   املقهورة، خافياً وج  
إعمار، للدمار الذي سببته صوارخيه، وقنابل طائراته للبىن التحتية ملدا، ومرافقها           

لتزرع أنظمة عميلـة    ) كما جرى لعراقنا الشقيق وأفغانستان    . (االقتصادية وغريها 
 %.100ومعادية لشعوا وأهلها % 100له 

لى قادة األجهزة املخابراتية يف العامل أن تعمل جاهـدة، وبكـل الطـرق              وكان ع 
الالقانونية والالشرعية والالأخالقية والسرية، لقمع كل األصوات املؤمنـة، واحلـرة           

  .الصهيونيةواجلريئة، اليت ميكنها أن تقف حائالً، دون حتقيق اجلرمية االقتصادية 
رية واالشتراكية، هي تلـك الفتـرة الـيت     إن الفترات املظلمة يف تاريخ الدول الفق      

بسطت فيها أجهزة املخابرات سيطرا، على مجيع مرافق الدولة ومؤسساا، ابتداًء من            
مؤسسات اجليش، وانتهاًء باملؤسسات املدنية والدينية والتعليميـة، وخاصـة عنـدما           

ني املدمرين  ابتعدت املخابرات عن دورها األمين الصحيح، يف مالحقة املفسدين، العابث         
واجتهت بعد اجلرمية االقتصادية، حلماية املفسدين، وإسـكات الـشرفاء          . ألمن الوطن 

الذين يقومون بالدور الوطين الصحيح للمواطن الصاحل، الذي حيمي الـوطن           واملؤمنني  
 األوطان، وتـصان    ى حتم من عبث املفسدين وفسادهم إذ مبثل هؤالء وممثليهم الشرفاء        

  .طن عصياً على أعدائهقوانينه، ويصبح الو
وقد أصبح قادة أجهزة املخابرات، يوظفون كامل أجهزم مبا فيها العناصر الشريفة            

ـ ، كل مـن يف    )رغم عدم قناعتهم  (اجلبانة، لينهشوا ويقتلوا ويدمروا      ر باإلصـالح   ك
وكأن مهمتهم أصبحت محاية الفساد واملفسدين، بـدل محايـة الـوطن        . والتصحيح

وبدل محاية ومساندة الشرفاء من القـادة       . ه ومكتسباته ومؤسساته  وقوانينه، وتشريعات 
بل أصبحت عيـون    . األحرار ومؤيديهم، الذين يرغبون بتصحيح ما أفسده املفسدون       

هو استالم بعض قادة املخابرات     : قادة املخابرات، باجتاه منصب رئيس البالد، والدليل      
  .رئاسة بعض الدول
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، وجود قوانني الطوارئ اجلـائرة، وحماكمهـا        لقد استغل قادة أجهزة املخابرات    
وقضاا الالشرعيني، ليكرسوا الفساد ويدهوروا البالد، وجيعلوها متخلفـة اقتـصادياً        

وسامهت بإفساد أنظمة احلكم، وقلبتها مـن    . وعلمياً وصناعياً، ويف كل جماالت احلياة     
ـ            م اسـتبدادية،   مشاريع أنظمة حكم، ميكن أن تتجه حنو الدميقراطية، إىل أنظمة حك

 عـن   وصم أذنيهاألول أمام اهللا جتاه رعيته ـ عن شعبه، بإبعاد قائد البالد ـ املسؤول 
 ويتظاهرون أمامه، أم هم املخلصون الوحيـدون لـه          .مساع معاناة مواطنيه وناخبيه   

  .لفاخله من نوللوطن، ولكنهم يطعنو
وقيمـه العظيمـة،    ويف ديار العرب واإلسالم، حاربت أجهزة املخابرات اإلسالم         

لتحول بني املسلمني وبني متسكهم بدينهم، الذي حيارب الربا الـذي ينـتج الفقـر،               
وما فسادهم إال بسبب تفشي الربا الذي حطم الرواتب والكفايـة           (ويرسخ الفساد،   

  ).املعاشية هلم، وجلميع الشعوب
ة، والقوميـة   وحاربت تلك القيادات املخابراتية العفنة، تعميق وترسيخ القيم الوطني        

) ةكما ذكرنا يف األهداف اخلبيثة الثالث     (والدينية بني الشعوب، لتصبح تلك الشعوب،       
مستعدة الستقبال هرطقات وأكاذيب أعداء األمة، من صهاينة وأمريكان، كادعاءات          

  .التحرير، ونشر الدميقراطية، والقضاء على االستبداد والفساد
لصهيونية، اليت مهدت للنتـائج املـدمرة       وهكذا فإننا نستنتج أن من املخططات ا      

للجرمية االقتصادية، سيطرة أجهزة األمن واملخابرات، على مجيـع شـعوب األرض            
الفقرية والعربية واإلسالمية واالشتراكية، وعلى شعوب الواليات املتحدة، أضـف إىل           

كز القرار  ذلك السيطرة الصهيونية، على احملافل املاسونية والعلمانية امللحدة، وعلى مرا         
يف العامل، كاإلعالم ومراكز األحباث واجلامعات، والبورصـات والبنـوك واملرافـق            

 وأن سيطرة الصهاينة على مجيع أجهـزة املخـابرات ومراكـز القـرار              .االقتصادية
األمريكي، وصمة عار يف جبني األمة األمريكية، اليت لن تستطيع التحرر من القبـضة              

هليمنتهم على  ،  الصهاينةني فيها من مسيحيني ومسلمني على       الصهيونية، إال بثورة املؤمن   
الشعب األمريكي وقهره واستعباده كما بشر بذلك الزعيم األمريكي وبطل االستقالل           

  . عام مضتيتبنيامني فرانكلني قبل أكثر من مائ
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  الفصل الثاني
  حاجة دول العالم إلى استقرار عمالتها

 تصادي اجلريء، والذي يركز على احلاجة امللحة      ال بد يف هذا الباب، من حبثنا االق       
 إىل عمالت قوية مستقرة، تستمد قوا واستقرارها من إجيـاد احتيـاطي             لدول العامل 

ذهيب كامل، ألن الذهب كما ذكرت يف مواقع عدة من هذا البحث، هو العملة القوية               
 البـشرية   املستقرة اليت أكدت عليها رساالت السماء وكتب اهللا املقدسـة، وتـاريخ           

فقد مت الدمار   : النقدي، ووقائع الدمار الذي حلق بكل شعوب األرض تدل على ذلك          
ذه الشعوب عنـد إلغـاء دور الـذهب يف دعمهـا            هلبسبب عدم استقرار العمالت     

  .واستقرارها
 14يفة تشرين السورية، على صفحتها رقم       ويف مقال اقتصادي صريح أوردته صح     

 ألستاذ االقتصاد الـدكتور  5/5/2005 تاريخ 9240ـ االقتصادية ـ ويف العدد  
أننا يف سورية حباجة إىل عملة قوية       : إلياس جنمة من جامعة دمشق، الذي أكد بإصرار       

أن نعطي املصداقية احلقيقية    و. مستقرة، وعلينا أن نتخذ كافة اإلجراءات والتوجيهات      
  .يف الداخل واخلارج للحفاظ على النقد الوطين قوياً ومستقراً

هل ترى أن البحث االقتصادي يف سورية يسري على طريق صحيحة وأسس            : س
  علمية أم أن املسألة باتت هوجاء؟

املشكلة يف علم االقتصاد أنه أحد العلوم االجتماعية اليت متس مباشـرة حيـاة              : ج
أما قضية البحث االقتصادي العلمي فهو غائب متاماً حىت يف اجلامعة وكليات            . املواطن

. وما جيري وحيدث يف العامل نوع من الفوضى الفكرية للبحث االقتـصادي           . االقتصاد
  .وأالحظ أن هناك فوضى عارمة نتخبط فيها على هذا الصعيد

  كيف يتم تسعري العمالت الوطنية مقابل العمالت الرئيسية؟: س
العملة الوطنية داخل وطنها هي قوة شرائية حنصل ا على السلع واخلـدمات،             : ج
. تصبح سلعة ختضع للعـرض والطلـب      : يف األسواق املالية  . لة خارج احلدود  إمنا الع 

.  التجاري وفقاً حلالة العرض والطلب ألية عملة من العمـالت          لالتبادويتحدد معدل   
  .وبالتايل هذا ما حيدد سعر صرف عملة ما يف السوق

  .أال توجد عوامل أخرى غري العرض والطلب: س
ع أسعاراً ثابتة لتبادل عمالا مع العمالت األخرى        طبعاً هناك أنظمة نقدية تض    : ج

ونسميها بسياسات سعر الصرف الثابت جلميع العمالت، فقد اعتمد هـذا األمـر يف       
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 أي مبوجب هذه االتفاقية اعتمد النظـام النقـدي          1944اتفاقية بروتون وودتز عام     
% 1حبـدود   العاملي أسعار الصرف الثابتة بني العمالت وكان التموج املسموح بـه            

فصل الـذهب   عن   عندما أعلن نيكسون     1971 آب   15 أما بعد    .صعوداً أو هبوطاً  
  . أصبحت أسعار العمالت ختضع ألسعار العرض والطلب،عن الدوالر
فإن بعض الدول الصغرية تربط عملتها بسعر صرف ثابت مع الـدوالر،            : أما اآلن 

متوج بسيط متسامح به    أي أا حتافظ على سعر صرف ثابت مع         . وتصعد وبط معه  
ال يوجـد أي    : كما يف لبنان والسعودية وسورية، أما بالنسبة لبقية العمالت األخرى         

  .ربط حمكم
  هل تعين هذه الطريقة املعتمدة عملياً أن هناك تثبيتاً للسعر؟: س
هو تثبيت لسعر العملة بالنسبة للدوالر وليس تثبيتاً لسعر هذه العملة بالنـسبة             : ج

  .الت األخرىألسعار العم
  هل ربط العملة الوطنية بالدوالر أثبت نتائج إجيابية أم سلبية؟: س
. إنه جيب أال يكون لدينا أفكاراً مثالية أو خيالية        . أعطى استقراراً هلذه العمالت   : ج

جيب أال تتصور أن هناك استقالالً نقدياً كامالً وإننا نستطيع أن نصنع ما نشاء يف أي                
فمثالً الدوالر كعملـة    . ولكن هناك واقع إقليمي ودويل    . م النظري إال يف املفهو  . دولة

فهو ليس فقط عملة الواليات املتحدة خيص السوق األمريكي         . عاملية يقوم بأدوار عاملية   
ويشكل عملة االحتيـاطي يف     % 50بل هو عملة التبادالت التجارية والدولية بنسبة        

 أيضاً عملة املدخرات لعدد كبري مـن        وهو. قسم كبري من املصارف املركزية يف العامل      
  .املدخرين سواء مؤسسات أو أفراد وليس فقط داخل أمريكا

هل تعتقد أن اللرية السورية سوف حتـافظ علـى   : كيف ترى الوضع اآلن : س
  االستقرار والقوة؟

  .*أنا أعتقد أن العوامل املوضوعية اليت أدت إىل هذا الوضع ما زالت مستمرة: ج
  انتهى املقال

                                                 
من الكاتب الشريف املظلوم لقد نسفت الصهيونية هذا االستقرار املؤقت للعمالت الورقية العاملية بعد أن ختلصت             *

ع قيمـة األونـصة     من الرئيس رفيق احلريري الذي أكتشف خمططها وعمل ضده لتنهب الذهب وحدها عندما رف             
من منتصف  % 50 دوالر فاخنفضت القيمة الشرائية للعمالت الورقية أكثر من         725 دوالر إىل    310الذهبية من   

  2006 إىل النصف األول لعام 2005
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  لفصل الثالثا
  :مقاالت

ويف مقالة لألستاذ نصر الدين البحرة يف الصفحة األخرية لـصحيفة            :املقالة األوىل 
  . ذكر فيها19/5/2005 تاريخ 9253تشرين، من العدد 

هناك يف املسألة اليهودية أمر مهم جداً ال بد من االنتباه إليه من أجل فهم بعـض                 ((
وتستانتية يف الغـرب إزاء اليهـود واحلركـة    التعاطف الذي تبديه بعض األوساط الرب  

  فبعد ظهور املذهب الربوتـستانيت الـذي دعـا إليـه مـارتن لـوثر              : ))الصهيونية
 يف القرن السادس عشر وترمجة التوراة إىل األملانية على يد لـوثر             1546 -1483 

فإن هذه الترمجة أصبحت يف متناول الناس مـن غـري           . نفسه مث إىل اللغات األخرى    
وجيه ريقول  . بان الذين كانوا وحدهم حىت ذلك احلني هم قراء التوراة وتفسريها          الره

وهكذا قفز اليهود عند الربوتستانت إىل مكان الصدارة يف علـوم اآلخـرة        ((جارودي  
بل إن التوراة باتت موضع إهلـام يف   . والالهوت اعتماداً على الوعود التوراتية املزعومة     

وس املفقود جلون ملتون وأورشليم لبليك واسري وأتـايل         مثل الفرد : علوم أدبية كثرية  
مقالة يف التـاريخ    ((وها هو ذا األسقف بوسيه يف كتابه        . وسالومي ألوسكار . لراسني
وال يرى الناقد املـسرحي     .  جيعل من إسرائيل حجر الزاوية يف التاريخ العاملي        ))العاملي

إال اسـترجاع   ((شكلة اليهوديـة    لملاألملاين ليسينغ والفيلسوف األملاين فيخة من حل        
وظهرت بقوة التفسريات الرمزيـة والتأويليـة       . ))األرض املقدسة وإرسال اليهود إليها    

 الذين ظهروا يف بريطانيا يف القـرن الـسابع   puritanللتوراة، وبلغ األمر للطهوريني   
  .عشر حد املطالبة جبعل التوراة مصدر التشريع اإلنكليزي

رنسي الكبري الذي دفع غالياً مثن صـدقه وتأييـده لقـضية       إن جارودي املفكر الف   
 عما يسميه الصهيونية املسيحية     ))فلسطني أرض الرساالت  ((فلسطني يتحدث يف كتابه     

القـدمي التـوراة واجلديـد اإلجنيـل        : اليت تستند إىل الدمج بني الكتابني أو العهدين       
عقيدة األسطورية قوية واضحة    جتلت هذه اإليدلوجية وال   ((: واعتبارمها واحداً وهو يقول   

لدى الطهوريني املهاجرين إىل أمريكا الذين اندجموا وتوحدوا مع العربانيني التـوراتيني            
وهكذا فإن الرئيس األمريكي ويلسون الذي نشأ على هذه التعاليم بعـث            . يف املنفى 
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ـ 31/8/1918برسالة إىل احلاخام ستيفن وايز بتاريخ   دة  أكد فيها معتمداً على العقي
وها هو ذا الرئيس األمريكي جيمي كارتر يتحـدث يف    . قبوله بوعد بلفور  : الصهيونية

إن إسرائيل والواليات املتحدة كلتيهما تـشكلت       ((:  قائالً 1979الكنيست يف آذار    
على أيدي مجاعة من الرواد؛ إننا نتقاسم وإياكم اإلرث املشترك للتوراة مث يـضيف إن       

  .)) للتنبؤات التوراتيةإنشاء أمة إسرائيل هو إجناز
وكون إسرائيل هي الوالية األمريكية احلادية واخلمسون       . ةأخرياً فإن ما تقدم يف كف     

الساهرة على املصاحل األمريكية واملخرب األكرب وسط الوطن العريب الكبري ويف قلبـه             
  .)) أخرىةحاملة الطائرات النووية هادمة اللذات ومفرقة اجلماعات يف كف
   األستاذ نصر الدين البحرةانتهى مقال

  المتصاص ذهب العامل، ويـستمر أغنيـاء أمريكـا          اوتستمر الصهيونية مبحاوال 
 مباشـر   بشكل والدول الصناعية الغنية، بامتصاص املواد اخلام وخريات الدول الفقرية،        

وغري مباشر، بطرق احتيالية خالية من أي قيم إنسانية وأخالقية، كتخفـيض أسـعار              
 مليـار   350لزراعية واحليوانية، عن طريق دعم مزارعي الدول الغنية بــ           منتجاا ا 

أسعار املواد األولية والزراعية واحليوانية     وما كان هذا الدعم إال لتزييف       . دوالر سنوياً 
 لتخفـيض   واليت ال يتقاضى مزارعوها أي دعم مـادي       ( الدول الفقرية،   اليت تنتجها   

الذين يشتغلون بتجارا وتصنيعها يف الدول      كذلك  و،   فيزداد فقر املزارعني  .  )قيمتها
إا العدالة والدميقراطية اليت يتشدق ا الـصهاينة واألمريكـان، وأذنـام            . الفقرية

  و  امللحدون، الذين خرجوا عن اإلجنيل وتعليمات السيد املسيح         العلمانيون األوروبيون
  . السالمما عليهموسى

ات مما أوردته صحيفة الثورة السورية، بعددها رقـم         وأتناول مقتطف  :املقالة الثانية 
 عن مقال متـرجم، أوردتـه صـحيفة         8، بالصفحة   29/5/2002 تاريخ   2716

  :لوموند الفرنسية
تعترب فكرة بيع جزء من االحتياطي الذهيب لصندوق النقد الدويل مسألة منفِّرة كما             ((

 اإلدارة األمريكية اليت أبدت     أما. وصفها املدير العام للصندوق اإلسباين رودريكو راتو      
موافقتها مث غريت رأيها إثر الضغط على الكوجنرس الذي مارسه ممثلو دول الغرب من              
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. كبار منتجي الذهب، خشية أن ينخفض سعر الذهب يف حال بيع هذا االحتيـاطي             
وكذلك عارض األمر األوروبيون وبشكل خاص البنك املركزي ألـم يعتـربون أن             

  .))يب لصندوق النقد الدويل محاية هلم يف األزماتاالحتياطي الذه
 أسعار   ا أما اإلعانات الضخمة اليت تقدمها الدول الصناعية ملزارعيها واليت تزيف         

عـيش  يواليت  (املواد الزراعية العاملية لتخفيض أسعار املنتجات الزراعية للدول الفقرية          
ر املنتجات اليت يزرعوا وهـم      فايار أسعا ). من سكاا على اإلنتاج الزراعي    % 70

 مليـار دوالر يتلقاهـا      350طبعاً ال يتلقون أي دعم من حكومات بالدهم مقابـل           
مزارعو الدول الصناعية الغنية، فينخفض مردود جهودهم شيئاً فشيئاً، وتنهار بـذلك            
الكفاية املعاشية هلم ولعائالم، ويتحولون من أغنياء ومكـتفني معاشـياً، إىل فقـراء       

 يندد املدير احلايل للبنـك الـدويل    : ((ويف ذلك ما يؤكده املقال املشار إليه. بؤساءو
 مليار دوالر اليت تقدمها الدول الغنية كمساعدات سنوية         350جيمس ولغينسون بـ    

 يف مناطق   )) ويف عرض لزيادة الفقر والفقراء يف العامل يورد املقال         ((  ))لدعم مزارعيها 
 وإن متوسط 2001 -1981ضاعف عدد الفقراء خالل سنوات      إفريقيا الصحراوية ت  

))اً سنت60 إىل اً سنت64من اخنفض : الدخل الذي يقدر بأقل من دوالر يف اليوم
 )1(.  

ومع ازدياد غطرسة الصهيونية وأمريكا، وبهما لشعوب العامل وفقرائـه، تلـك            
 تلك النتائج اليت    تجتأن، واليت   1971ن اجلرمية االقتصادية عام     عالغطرسة اليت نتجت    

وهي فوضى دمرت الشعوب الفقرية وشرفاء      . مساً خبيثاً، هو الفوضى اخلّالقة    اأعطوها  
حيث ازدادت الواليات املتحدة وإسرائيل مع هذه الفوضى، عدوانيةً وظلمـاً           . العامل

وستتلظى مـرة   . وباً خلريات وثروات الدول الفقرية، إلبقائها يف دائرة الفقر األبدي         

                                                 

  واألصح إن متوسـط الـدخل خـالل الـسنوات         : مالحظة من الكاتب الشريف املظلوم    ) 1(     
 تعيش على خط الفقر ـ وكان دوالر قدمي يف اليوم   لفقراء الدول الفقرية اليت1971-2006 

.  سنتا60ً سنتاً إىل 2000 سنتاً ـ اخنفض من  2000 دوالراً مزيفاً أو 20والذي يعادل اليوم 
وليت األوروبيني واألمريكيني من غري اليهود يدركون هذا        .تصحيحاً ملقال جريدة لوموند املذكور    
ى فقراء دول العامل عندما اعتمدوا علمانية الشر التلموديـة          الفرق اهلائل الذي أوقعه الصهاينة عل     

وتركوا علمانية اإلميان التوراتية واإلجنيلية اليت جاء ا موسى وعيسى عليهما السالم وحرما فيهما              
 .الربا بني العباد



 اف اكس ارابيا                                                                        حممد شريف املظلوم                                                                                   الذهب والدوالركتاب 

                                                                    www.fx-arabia.com - 108 - 

رى هذه الدول، اليت جعلت الدوالر احتياطياً لعملتها بدالً من احتياطي الـذهب،             أخ
اليت ختلت عنه منذ أكثر من ثالثة عقود، عندما سينهار الدوالر مرة أخـرى لتـورط                

  .)1(أمريكا، حبروب لصاحل إسرائيل والشركات الصهيونية األمريكية
سبانية بقلم هورهي أنايـا،     ويف مقتطفات من املقال املترجم عن جريدة الهور اإل        

  .والذي ورد يف صحيفة الثورة السورية بعددها املذكور
بني هذا املقال االيار احلتمي للدوالر عندما تقاوم الشعوب الغـزو األمريكـي             ي 

 سيشهد االقتصاد األمريكي تضخماً أكرب وسيزداد تدهور         : ((يقول املقال . الصهيوين
جعل دوالً كثرية تبتعد عن ختزين االحتياطي النقـدي          مما سي  2005قيمة الدوالر عام    

  . ))بالدوالر
كما أننا سنشهد هبوطاً حاداً يف أسـهم        . ميكننا أن نرى أزمةً اقتصاديةً كبريةً مقبلة      

تنخفض قيمته  ذي  الشركات األمريكية وبالتايل ستحاول الدول التخلص من الدوالر ال        
ت واملشكالت الداخليـة سـتزداد يف       والصراعا. ما سيؤدي إىل تراجع اقتصادي عام     
  .اجلسد األمريكي بشكل ال سابق له

ستزداد عزلة الواليات املتحدة األمريكية واألنظمة املساندة هلا أمام فرصة هزميتـها            
أن حكومته  : والشعب األمريكي سيجد نفسه مضطراً إىل مواجهة حقيقية       . يف العراق 

  .يدفعون فاتورة حرب خاسرةلن حتقق النصر يف هذه احلرب وبأم هم من س
على الرغم من ذلك فإن واشنطن لن تتراجع عن سياستها فرجال احلرب املـدنيني              

بأن الواليات املتحدة األمريكية هي القوة الوحيدة املسيطرة        : األمريكيني بثوا أفكارهم  
  .يف العامل واليت ال تقهر

علـى الـسيطرة    والصهاينة يف البنتاغون يوجهون جهودهم لكي حتصل إسرائيل         
ولو كان ذلك على حساب إضعاف اإلمرباطورية األمريكيـة يف          . والطاعة يف املنطقة  

   انتهى املقال                                                                          .))بقية العامل

                                                 

 عنـدما   2006 والنصف األول مـن عـام        2005كما جرى خالل النصف الثاين لعام       ) 1(     
 620 دوالراً لألونصة الذهبيـة إىل       310لقيمة الشرائية والذهبية للدوالر من      ا% 50اخنفضت

 . دوالرا20ً=  غرام ذهب 1 دوالرات إىل 10=  غرام ذهب 1دوالراً أي اخنفضت من 
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عظمـى  وعن مدى التغلغل الصهيوين اإلسرائيلي، يف جسم القـوة ال       :املقالة الثالثة 
الواليات املتحدة األمريكية نورد هذا املقال، الذي ورد يف صحيفة تشرين السورية يف             

اآلغا حتت   كتبه األستاذ عارف     7/7/2005 تاريخ   9296 من العدد    11الصفحة  
  : جاء فيه)) وراء السياسة األمريكية املعادية للعرب25عصابة ((عنوان 

. اق يصل وهج احلرب وهليبها إىل واشنطن      أخرياً وبعد عامني ال أكثر من غزو العر       ((
وكرة النار بدأت حترق أصابع ساكين البيت األبيض وأنباء اخلسائر البشرية الباهظـة             

تثري ) حسب صحيفة لوس أجنلوس تاميز    ( ألفاً بني قتيل وجريح      38اليت وصلت حدود    
: اديشكوك األمريكيني وتساؤالم وحىت غضبهم سواء يف الكوجنرس أو املواطن الع          

حول أسباب ودوافع هذه احلرب وعن األهداف احلقيقية هلذه احلرب اليت اتسمت منذ             
التحضري هلا وحىت اليوم باخلداع والتضليل والكذب والعبارات املتكـررة املمجوجـة            

بينما تتواىل األخبار يوميـاً عـن القتـل    ) احلرب على اإلرهاب ـ نشر الدميقراطية (
  .أمريكية بال جنائز تنقل يف الظالمواخلراب والدمار وعن توابيت 

لقد بدأت احلقائق تنكشف لغالبية األمريكيني عن املستنقع الذي دفع بوش جيوش            
أمريكا إىل الغرق يف وحوله وعن تنامي الكراهية ألمريكا على نطاق عاملي وفقـدان               

بـو  مصداقيتها السياسية واألخالقية واالنتهاك الفظ حلقوق اإلنسان يف غوانتانـامو وأ          
  .غريب وبوكا وسجون أوروبا وأفغانستان السرية

ومل يستطع بوش أن يقدم لألمريكيني والعامل هدفاً شرعياً مقنعاً سوى اإلصرار على             
عباراته املكررة وعلى ضرورة إجناز املهمة يف اهليمنة وبسط النفوذ وخدمـة أهـداف              

 يف مالحقة خلفيـة  ولكن يف أمريكا أناساً يسعون بشكل أو بآخر    . ومصاحلهاإسرائيل  
تلك السياسة وإرجاعها إىل تلك القوة واألطراف اليت صاغت هذه الـسياسة والـيت              

 اليت تسمى باللويب    25تقف وراءها منذ جميء إدارة بوش االبن وإرجاعها إىل عصابة           
  .اليهودي األمريكي واحملافظني اجلدد

م أمسـاء مخـس     باستطاعيت أن أعطـيك   ((كتب توماس فريدمان يف النييورك تاميز       
وعشرين شخصية ممن حيتلون مواقع مهمة يف اإلدارة األمريكية احلاليـة لـو أمكـن               
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ولكن . م ملا حصل غزو العراق    إبعادهم إىل الصحراء أو إىل جزيرة نائية قبل أربعة أعوا         
  .شأ فريدمان أو يقول إن غالبية هؤالء من اليهود العتبارات شخصية بالطبعمل ي

بة غري معروفة لدى قطاع واسع من الشعب األمريكي، وعن          وإذا كانت هذه العصا   
فقد مت الكشف عنـها     . حقيقة نفوذها ودورها يف صياغة السياسة األمريكية اخلارجية       

 إىل ماال اية، وذلك ألن مأزق أمراء احلرب هـؤالء           ولن تستطيع خداع األمريكيني   
قد وجد من األمـريكيني     ف.  تتفتح على احلقيقة   آخذ بالتفاقم وبدأت عيون األمريكيني    

من مل خيش مة الالسامية ومحالت التشهري يف اإلعالم األمريكي الذي يسيطر عليـه              
اللويب الصهيوين اليهودي وأن يكشفوا عن تلك األمسـاء ويفـضحوا دورهـا ودور              
إسرائيل يف دفع أمريكا لشن احلرب على العراق وانتهاج سياسة عدائية ضد العـرب              

 إىل تلك القائمة أمساء العديد مـن رجـال اإلعـالم والـصحافة              واملسلمني وأضافوا 
بن وانتربغ ومارتن   : والعاملني يف خدمة إسرائيل واللويب اليهودي األمريكي من أمثال        

  .ومور تامير وكرمان وادغر بروفمان ومارتن اندك ودنس روس وآخرين
ود األمريكان   إن قادة اليه   ((عندما قال مجيس مورغان عضو الكونغرس الدميقراطي        

يدفعون أمريكا لشن احلرب على العراق ام بالالسامية ومورست عليه ضغوط دفعته            
إىل االستقالة، ولكن مثة كتاباً وناشطني حىت من اليهود حيـذرون مـن دور اللـويب                

لنأخـذ  . اليهودي اإلسرائيلي، وبالطبع هذا اللويب ال يستطيع أن يتهمهم بالال سـامية     
: 5/2/2003جون كالين الذي كتب يف جملة التامي األمريكية يف          : على سبيل املثال  

إا جزء من النقاش ال     . إن قوة إسرائيل جزء ال يتجزأ من أسباب احلرب على العراق          
ري يغسفتدمري العراق ونظامه لن يزيح عدواً قوياً إلسرائيل بل          أجرؤ على ذكر تفاصيله،     

 سورية وإيران، والفلسطينيني الذين يتعني      يرسل رسائل إىل  و. معادلة القوى يف املنطقة   
  .وإال فلينسوا الدولة اليت حيلمون ا. عليهم صنع سالم بشروط إسرائيلية

احلرب : 5/4/2003وكتبت آري شافيت يف صحيفة هارتس يف         :املقالة الرابعة 
  . وهم الذين دفعوا بوش إىل تلك املغامرة25على العراق من بنات أفكار الـ 

رف جيداً وزن العراق وقوة جيشه واقتصاده لذا فهي تعمل مع محاـا             إسرائيل تع 
األمريكيني ومنذ سنوات على عزل العراق عن أمته ومنعه من استخدام كامل طاقاتـه              
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فبعد كامب ديفيد وإخراج مصر جناح األمة العربية الغريب من دائـرة            . يف صاحل أمته  
وقد وضـع   . رقي من تلك الدائرة   كان ال بد من إخراج العراق جناحها الش       . الصراع

 ومتكنوا مـن جعلـها      1998اليهود األمريكيون واحملافظون اجلدد اخلطط لذلك عام        
  .أولوية يف سياسة إدارة بوش احلالية

. وإذا كان النفط أحد األسباب اليت دفعت إدارة بوش لتبين سياسة احلـرب هـذه              
ت صـحيفة هـاآرتس إىل       آذار أشار  31ففي  .. فإسرائيل هلا مطامع يف نفط العراق     

وجود خطط لتشغيل أنبوب نفط كركوك ـ حيفا واعتبار هذا اخلط منحة أو إكرامية  
  .من الواليات املتحدة إلسرائيل مقابل دعمها وجمهوداا يف احلرب على العراق

لقد أصاب مهاتري حممد رئيس وزراء ماليزيا السابق كبد احلقيقة حـني وصـف              
  .ب بالوكالة عن الصهيونية واليهودية والكيان اإلسرائيلياحلرب على العراق بأا حر

 إىل احلـد    يفالتحالف غري املقدس بني املسيحية والصهيونية واليهود األمريكيني قو        
الذي ميكن أن تبىن عليه سياسات أمريكية عدوانية وعنصرية خالية من التفكري مبقياس             

  . انالشرعية الدولية والقانون الدويل وشرعة حقوق اإلنس
إن عاملـاً   ((:  من وجهة النظر اإلسرائيلية    ةوما ميكن أن ينتجه غزو الواليات املتحد      

   .))عربياً ضعيفاً وعاجزاً ومفككاً تسهل السيطرة عليه وب ثرواته
لكنهم خيطئون احلساب ألم يسقطون من حسابام دور الشعوب العربية وإرادا           

ل والعدوان وهذا ما فعله ويفعلـه اللبنـانيون         وعزميتها على التضحية ومقاومة االحتال    
  .1))والفلسطينيون والعراقيون وهم كفيلون زمية عدوهم مهما كانت قوته

  7/7/2005 تاريخ 9296انتهى مقال صحيفة تشرين 
وإليكم مقالة رائعة انتقاها بدقة األخ الدكتور غازي حسني، مـن            :املقالة اخلامسة 

قدس العريب والسفري، عن عربدة الصهاينة يف األمـة         مصادر صحف احلياة والنهار وال    
  .األمريكية، وانعكاس هذه العربدة على املنظمات الدولية

                                                 
لقد تأكد هذا اخلطأ يف احلسابات الصهيونية عندما هزم جنود حزب اهللا بالقيادة احلكيمة اجلريئة املؤمنة للسيد    1

 يوماً 31 ويف 2006 نصر اهللا جحافل الكفر االسرائيلي الصهيوين االمريكي االورويب يف حرب لبنان متوز حسن
 فقط 
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 5/5/2005 تـاريخ    9240لقد أحتف كاتبها صحيفة تشرين السورية، بعددها        
عن العب صهيوين خبيث من اللويب الصهيوين، الذي يعيث فساداً يف عقول الـساسة              

مساعد وزير اخلارجية األمريكية لشؤون التسليح، الذي       : لتوناألمريكان، هو جون بو   
تغل بقوة إلشعال احلرب العدوانية على العراق، انطالقـاً مـن إميانـه التـورايت               شا

بولتون ((وإليك أخي القارئ العزيز املقالة كاملة كما وردت، حتت عنوان           . والتلمودي
  .))واألمم املتحدة

 آذار  29قاً من احلزبني اجلمهوري والدميقراطي يف        دبلوماسياً أمريكياً ساب   59وجه  
 رسالة خطية إىل جملس الشيوخ األمريكي تعترض على تعيني جون بولتـون              2005

مساعد وزير اخلارجية األمريكية لشؤون التسلح ممثالً للواليات املتحدة األمريكية لدى           
  .األمم املتحدة

اسب هلذا املنصب أمساء بارزة يف      ل غري املن  جووقع الرسالة اليت وصفت بولتون بالر     
إدارات الرؤساء جريالد فورد وريتشارد نيكسون وجيمي كـارتر ورونالـد ريغـان             

انتقدت الرسالة اليت وجهـت إىل رئـيس جلنـة          .  األب وبيل كلينتون    بوش جوجور
العالقات اخلارجية يف الكونغرس ريتشارد لوغارد خط بولتون املتشدد واملتهكم علـى           

ة وإصراره على عدم جدوى املنظمة الدولية ما دامت ال تنقاد للـسياسة             األمم املتحد 
  .األمريكية

لذلك حاول أن يسوق أكذوبة     . ات وثيقة مع اللويب اليهودي    قويرتبط بولتون بعال  
كما أنه من أكرب    . ولكنه فشل يف ذلك   . امتالك سورية ألسلحة الدمار الشامل النووية     

  .مللف اإليراين النووياملؤيدين للتشدد يف التعامل مع ا
أثار اختيار بوش ليكون بولتون مندوب الواليات املتحدة الدائم لدى األمم املتحدة            

سافر واحتقاره العلـين للمنظمـة      زب الدميقراطي لعدائه ال   انتقاد أعضاء بارزين يف احل    
  .الدولية متاماً كموقف إسرائيل منها

شيح بولتون، ألنه عمل لـدى      وتضمنت مطالبة جلنة العالقات اخلارجية برفض تر      
  .)1(تايوان باحثاً مدفوع األجر وأيد االعتراف ا دولة ذات سيادة

                                                 

 .30/3/2005احلياة ) 1(
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واجه بولتون أعداًء أقوياء يف واشنطن بسبب وقاحته وعجرفته وتطرفه الـسياسي            
واحتقاره ومعاداته للعـرب واملـسلمني واحنيـازه املطلـق          (باحتقاره األمم املتحدة    

  ).إلسرائيل
إن بولتـون   : رد وهو موظف سابق يف وزارة اخلارجية األمريكيـة        يقول كارل فو  

حاول ديد رجال االستخبارات عندما مل يقدموا له أدلة تثبت مزاعمه الكاذبة عـن              
  .)1(أسلحة الدمار الشامل يف العراق وكوبا

إن بولتون حاول طردمها من عملهما ألما اختلفا        :  استخبارات قاال  وهناك عميال 
  .حة الدمار الشامل يف العراقمعه حول أسل

عمل بولتون بكل ما لديه من قوة يف إشعال احلرب العدوانية على العراق متاماً مثل               
. اللويب اليهودي وإسرائيل وكبقية أركان عصابة احملافظني اجلدد يف إدارة الرئيس بوش           

مـاً  وكان موقفه متا  . فهدفه كان خدمة إسرائيل ومشروعها الصهيوين ال خدمة أمريكا        
كموقف إسرائيل اعتمد على اختراع األكاذيب لتربير احلرب وإقامة الشرق األوسـط            

  .الكبري
يعتقد بولتون أن األمم املتحدة تضر مبصاحل الواليات املتحدة ويكـن هلـا االزدراء       

ملاذا يرشح الرئيس األمريكي بولتون هلـذا       : ما جيعلين أطرح السؤال التايل    . واالحتقار
يريد تدمري املنظمة الدولية؟ لو كان صادقاً يف مواقفه من املنظمة الدوليـة  املنصب وهو   

أما وإنه وافق على قبول املنصب فيعين بأنه سيلعب دور املخـرب            . لسحب ترشيحه 
داخل األمم املتحدة وضد البلدان العربية واإلسالمية والصني وروسيا وملصلحة إسرائيل           

  .موديانطالقاً من إميانه التورايت والتل
لفوفيتس وبريل دوراً مهماً يف أكذوبة امتالك العـراق         ولعب بولتون بالتعاون مع و    

 ألسلحة الدمار الشامل وشن احلرب العدوانية عليها خدمة ملعتقداته التوراتية والتلمودية           
وسيحاول من خالل منصبه اجلديد دفع الواليات املتحدة باجتاه توجيه ضربة عسكرية            

والتعامل بشدة مع سورية داخل املنظمـة  . اإليرانية نيابة عن إسرائيلللمنشآت النووية   
  .الدولية

                                                 

 .30/3/2005النهار ) 1(
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رفض بولتون بصفته معاون وزير اخلارجية لشؤون التسلح التفاوض مع إيـران أو             
تقدمي تطمينات أو حوافز هلا مما أدى إىل ترك الواليـات املتحـدة خـارج اللعبـة                 

ان من جهة وأملانيا وفرنسا مـن جهـة         الدبلوماسية مع إيران وحصر التفاوض بني إير      
  .أخرى

 أن سورية لديها أجهزة طرد       مفادها  أكذوبة 2004روج بولتون يف أواخر نيسان      
  .)1(ورانيوم الستخدامه يف قنابل نوويةيمركزي لتصفية ال

ن بولتون يتزعم جمموعة من املسؤولني يف إدارة بوش         ا: وقال خبري يف الطاقة النووية    
 أدلة قوية على أن سورية تقوم بتشغيل أجهزة طرد مركزي لتخصيب            يعتقدون أن لديه  

  .اليورانيوم
أولئـك الـذين    : لكن مسؤوالً أمريكياً حذر من هذه املعلومات الكاذبة وقـال         

يروجون لفكرة أن سورية لديها أجهزة طرد مركزي يقابلهم أعضاء آخرون يف أجهزة             
  .)2(املخابرات يشككون يف صدق هذه املزاعم

 سورية بشدة املزاعم الصهيونية ودعت عالنية إىل شرق أوسط خـالٍ مـن              ونفت
وأكدت سورية أن ليس لديها برنامج المتالك أسـلحة         . أسلحة الدمار الشامل النووية   

  .نووية
ولكن بولتون الذي جنح يف املسامهة بتعميم أكذوبة امتالك العراق ألسلحة الـدمار             

خل أمريكا وخارجها بأكذوبة امتالك سـورية       الشامل النووية فشل يف إقناع الناس دا      
وقاد بولتون محلة عداء شرسة ضد إيران وسورية وليبيا وكوريـا           . ملثل هذه األسلحة  

  .الدميقراطية
وقف بولتون أمام جلنة العالقات اخلارجية اليت تضم عشرة أعضاء مـن احلـزب              

مـا  . اس حزيب ويفترض أن يصوتوا على أس    . ب الدميقراطي زاجلمهوري ومثانية من احل   
  .يعين تثبيت تعيني بولتون

                                                 

 .11/4/2005احلياة ) 1(

 .2005/   /6القدس العريب ) 2(
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ولكن السناتور لنلوكن تشايف املعروف بتأييده للمنظمة الدولية أعلن عن حتفظـه            
  .على ترشيح بولتون

واجه بولتون استجواباً قاسياً من قبل أعضاء اللجنة الدميقراطيني بـسبب موقفـه             
  .املعادي لألمم املتحدة

 جلعل األمم املتحدة أكثر فعالية ورأى أـا         للعمل مع اجلميع  ) وهو كاذب (وتعهد  
علينا أن نعمل إلحداث صدمة لدى اجلمعية العامة        : وقال. حتتاج إىل القيادة األمريكية   

  .)1( املتحدةملألم
. ووصلت ردود الفعل السلبية على ترشيح بولتون حىت هوالندا املؤيدة ألمريكـا           

أن وزير اخلارجية أعرب    :  يوت حيث أعلن متحدث باسم وزير اخلارجية اهلولندي بن       
 التعيني يف حني عـودة الواليـات        هذاعن استغرابه لترشيح بولتون كما أنه ال يفهم         

. املتحدة إىل سياسة التعددية الدولية باإلضافة إىل دوره يف احلرب العدوانية على العراق            
يت حسب  املق (3179ندد بولتون أمام جلنة العالقات اخلارجية يف الكوجنرس بالقرار          

  . وساوى الصهيونية بالعنصرية1975الذي اختذته األمم املتحدة عام ) قوله
وهكذا نالحظ أن حياته السياسية اقتصرت على خدمة مصاحل إسرائيل بالدرجـة            
األوىل مستغالً إمكانات الواليات املتحدة ومكانتها لتحقيق املطامع الصهيونية وعرقلة          

 إسرائيل العدوانية وويـد األرض واملقدسـات        جهود األمم املتحدة الرافضة حلروب    
  ).اإلسالمية واملسيحية(العربية 

إن مثة أوقاتاً خرجت فيها اجلمعية العامة       : وانطالقاً من موقفه هذا أعلن أمام اللجنة      
لألمم املتحدة عن السكة وأحدها القرار الذي يساوي الصهيونية بالعنـصرية والـذي        

  .لغائه على إ1991عمل بولتون من عام 
ـ وهو السناتور جو با   : علق أحد أعضاء اللجنة من احلزب الدميقراطي       دين علـى   ي

بصراحة أنا مندهش من أن املرشح يرغب يف هذا املنصب بعـد            : ترشيح بولتون قائالً  
. كل األمور السلبية اليت قاهلا عن املنظمة الدولية واملؤسسات الدولية والقانون الـدويل       

  . بإرسال ثور إىل حمل لبيع األواين الزجاجيةأخشى أن يكون األمر أشبه
                                                 

 .12/4/2005السفري ) 1(
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ينتشر آالف اليهود يف مراكز األحباث والدراسات االسـتراتيجية األمريكيـة ويف            
معاهد االستشراق واجلامعات ويلعبون بالتعاون والتنسيق الكاملني مع بقيـة املراكـز            

ستراتيجي السياسي  واملنظمات اليهودية دوراً أساسياً يف بلورة وقيادة وتوجيه الفكر اال         
  .والعسكري واالقتصادي يف الواليات املتحدة األمريكية

ويعمل العديد من اليهود مستشارين وخرباء يف الشؤون العربية واإلسالمية وقضايا           
املنطقة ومنها معهد الدراسات االستراتيجية املتقدمة ومعهد التراث واملعهد األمريكـي           

  .للسياسة العامة ومعهد بروكنيفز
امت هذه املعاهد واملراكز من خالل اليهود املوجودين فيها بوضـع خمططـات             ق

ملستقبل البلدان العربية واإلسالمية للقضاء على الوحدة العربية والنظام العريب وإشعال           
احلرب على العرب واملسلمني كما يف أفغانستان والعراق وتفتيت وحدة أرضه وشعبه            

ملنطقة إىل دويالت قبلية ودينية وطائفية وعرقيـة        وب ثرواته وهدر طاقاته وتقسيم ا     
إلجناح املشروع الصهيوين وإقامة إسرائيل العظمى وختليد الوجود العسكري األمريكي          

  .ورسم خريطة جديدة للمنطقة
وكشفت نيويورك تاميز والغارديان الربيطانية عن الدور التخرييب الذي قام به هؤالء            

راق وفرض العقوبات على سورية وإيران واعتبار كل        اليهود يف إشعال احلرب على الع     
  .دولة عربية أو إسالمية ختشاها إسرائيل دولة عدوة

لذلك ال تتوقع األوساط الدبلوماسية يف األمم املتحدة إال املزيـد مـن اختـراع               
األكاذيب وتسعري احلملة املعادية للعرب واملسلمني واإلسالم داخل األمـم املتحـدة            

  . جملس األمن على يدي بولتونوعلى األخص يف 
  انتهى املقال
وهكذا يظهر لنا جلياً كيف انتزعت الصهيونية روح اإلجنيل من قلوب األوروبيني            

. واألمريكان وكيف سامهت يف ختفيض أسعار املنتجات واملواد األولية للدول الفقـرية          
العـراق  وراء غـزو أفغانـستان و  كانوا   صهيونياً أمريكياً    25عصابة الـ    كيف ان و

  .وإخضاع أمتنا
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  الفصل الرابع
  الصهيونية وهيمنتها على العالم ودورها في تخريب أنظمة الحكم

بنـوك  ((ومن املؤثرات املهمة يف القرار السياسي للواليات املتحـدة األمريكيـة،            
 واليت يتغلغل اللويب الصهيوين من خالهلا، إىل صـنع القـرارات الـسياسية              ))التفكري

مريكية، وتوجيه اإلدارة األمريكية إىل وجهات النظر الصهيونية، واليت         واالقتصادية األ 
ختدم املصاحل الصهيونية واإلسرائيلية، على حساب مصاحل الشعب األمريكي املستقبلية،          

  .ودول العامل وشعوبه
ويف املقال الذي كتبه األستاذ علي حممد اخلالد، يف صحيفة البعـث الـسورية يف               

بنوك التفكري ودورهـا يف  :  حتت عنوان  26/6/2005األحد   تاريخ   12627العدد  
دوراً ) بنوك الـتفكري  (تلعب املراكز املسماة    ((: صنع القرار األمريكي ما يشري إىل ذلك      

ويف كثري من األحيان يف صـنعه       . مهماً ومميزاً يف عملية إغناء وصنع القرار األمريكي       
على تشجيع ) إدارة ـ كونغرس (ة وتعمل مؤسسات القرار األمريكية املختلف. وإبرازه

  .))عملية التفكري هذه
كما أـا   . واالستعداد الكامل للنظر فيما تقدمه بنوك التفكري من آراء وإرشادات         

حيث يـصار   . تعمل على االستفادة من تعددية اآلراء وتباينها حول قضية من القضايا          
 وذلك بتحديـد    )ختيارية واضعو القرار بالورقة اال     (إىل إعداد ما تسميه الدبلوماسية    

مث إجراء دراسة حول فوائد ومـضار كـل         . هذه السياسة حنو قضية أو منطقة معينة      
  وصوالً إىل القرار واالختيـار الـذي خيـدم الـصاحل األمريكـي       . اختيار على حدة  

  .)بل الصاحل الصهيوين  ( 
يف كثري من   وتتنافس بنوك التفكري فيما بينها على التأثري يف السياسات الرمسية وهي            

بل إن هذه الدوائر    . الرمسية لتقدمي النصح أو الرأي    األحيان ال تنتظر دعوة من الدوائر       
تأخذ املبادرة وتسارع يف تقدمي دراساا وآرائها وأحباثها حـول القـضايا الراهنـة              

رغم أن املؤسسات الرمسية غالباً ما تقوم بدعوة هذه املراكز لتقدمي آرائها            . واملستقبلية
وقد حدث ذلك مراراً عندما قامت دوائـر وزارة         . وراا حول القضايا املطروحة   وتص

اخلارجية والدفاع والبيت األبيض والكونغرس مبجلسيه بـدعوة خـرباء وأكـادمييني            
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لالستماع إىل آرائهم أو شهادام رغم مواقفهم املعلنة واملعارضة للسياسة األمريكية يف            
  .قضية من القضايا املختلفة

كمـا  . اً ما يشارك مسؤولون رمسيون أمريكيون يف نشاطات بنوك الـتفكري          وكثري
تغذي اإلدارات األمريكية املتعاقبة باملسؤولني واخلرباء      ) مستودعات(تعترب هذه البنوك    

هنـري كـسينجر    : وتستوعبهم عند انتهاء خدمام الرمسية وكمثال بارز على ذلك        
  .وغريهم) الصهيونيان(وزبيغينو برجينسكي 

إن مسؤويل السياسة اخلارجية ال يقومون ببناء رصـيد         : وكتب كسينجر ذات مرة   
  .أما األفكار فتأيت من بنوك التفكري نفسها. بل إم ينفقون من هذا الرصيد. األفكار

ومن أهم بنوك التفكري األمريكية واليت يدخل الشرق األوسط عمومـاً يف إطـار              
معهد واشنطن لسياسة الشرق األوسـط      = ألول  ا: اهتماماا نشري هنا إىل اثنني منها     

 وهو املعهد الذي يعكس وجهة النظر األمريكية الـصهيونية          1985الذي تأسس عام    
وهو من أنشط بنوك التفكري املتخصصة يف شؤون الشرق األوسـط           . املؤيدة إلسرائيل 

ـ            رائيلية ويعود نفوذه إىل عالقاته الوثيقة بالدوائر احلكومية األمريكية واحلكومـة اإلس
واللويب الصهيوين وتسترشد اإلدارة األمريكية بالدراسات املوجهة والتقارير اخلاصة اليت        

التعاون معه عدد ال بأس به من املسؤولني        بالعمل فيه أو    بويقوم  . يقوم املعهد بإصدارها  
احلكوميني الذين تركوا وظائفهم الرمسية لسبب أو آلخر وتشكل هذه الفئة مصدر قوة             

  .ملعهدخاصة با
ويرتبط املعهد بأوثق العالقات مع اللجنة األمريكية واإلسرائيلية للـشؤون العامـة            

ويف الواقع  . املعروفة بـ إيباك واليت تشكل العمود الفقري للويب الصهيوين يف واشنطن          
  .)1(فإن املعهد هو واجهة لاليباك الذي يستغل املوضوعية العلمية لصاحله

الـذي تأسـس عـام      ) معهد الواليات املتحدة للسالم   (وثاين بنوك التفكري أمهية     
 بقرار من الكونغرس األمريكي الذي يقوم بتمويل املعهد واملصادقة على تعيني            1984

                                                 

 اخلري للعباد، وليس إىل تدمريهم كمـا هـو الفكـر            من يتبع املوضوعية العلمية يسعى حنو     ) 1(
والقيادة اخليرة توجه الناس إىل اخلري كما قال رسول اإلنسانية حممد صلى            . الصهيوين الغريب 
 .»اخللق كلهم عيال اهللا وأحبهم إىل اهللا أنفعهم لعياله«: اهللا عليه وسلم
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: جملس مديريه املنتمني للحزبني اجلمهوري والدميقراطي، ومن أهم ما صدر عن املعهد           
وكان عنـوان هـذه     . معهاالتقرير اخلاص املتعلق بأزمة اخلليج الثانية وكيفية التعامل         

 أي  1990والبحث عن حل سلمي وصدرت يف تشرين الثاين         ) أزمة اخلليج (الدراسة  
التطورات الالحقة لألحداث بعـد صـدور       وقد ظهر من    . مباشرة بعد مؤمتر مدريد   

: التقرير املذكور مدى التوافق والقرارات األمريكية الرمسية جتاه األزمة وكيفية حلـها           
  .ريركما جاء يف التق

ومن أهم بنوك التفكري األمريكية األخرى اليت يدخل الشرق األوسـط يف إطـار              
  :اهتماماا غري ما ذكر أعاله ما يلي

  .معهد بروكينجز الذي يعترب من بنوك التفكري املعتدلة والليربالية -1
 .معهد املصاحل األمريكي وهو بنك تفكري حمافظ -2

 .وهو معهد حمافظ. معهد التراث -3

 .يمعهد كارينج -4

 .الدمعهد الدراسات االستراتيجية الدولية الذي يوصف باالعت -5

 .معهد الشرق األوسط الذي يرى بعضهم أنه أكثر اعتداالً جتاه القضايا العربية -6

  .معهد راند -7
  انتهى املقال

  كيف دمر الصهاينة حياة املزارعني يف الدول الفقرية؟
ة الغنية، حياة املزارعني يف     لقد دمر الصهاينة واألمريكان ومسؤويل الدول الصناعي       

  !.من عدد سكاا ولكن كيف؟% 70الدول الفقرية، الذين يشكلون 
عندما مت دعم مزارعي الدول الغنية، ودعم قيمـة إتنـاجهم الزراعـي،          : اجلواب 

وظاهر هذا الدعم أن حكومـات الـدول الغنيـة          . بتقدمي املعونات املالية الكبرية هلم    
زارعيها، ولكن احلقيقة أن دوافعها ظلم وتدمري حلياة مزارعي         يسودها العدالة والرمحة مل   

عندما تبيع ما تنتجه مـن    (الدول الفقرية، عندما ختفض أسعار قيمة منتجام الزراعية،         
منتوجات زراعية بأرخص األسعار، وتعوض على مزارعيها بأضعاف قيمة حماصيلهم،          
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مة املنتجات الزراعية للـدول الفقـرية،       ، مما يؤثر سلباً على قي     )لتخفّض األسعار عاملياً  
  :لتنهار أسعار هذه املنتجات مبطرقتني

  .مطرقة اخنفاض القيمة الشرائية للعمالت -1
دون أن يؤثر   (عند ختفيض أسعار املنتجات الزراعية للدول الغنية،        : واملطرقة الثانية  -2

يف على مزارعيها باملعونات املالية املقدمة إليهم من حكومـام، وكمـا ذكـر              
مع اإلصرار على عدم ختفيض هذه      )  مليار دوالر سنوياً   350 بـ   116الصفحة  

اإلعانات، ألن ختفيض هذه اإلعانات عن مزارعي الدول الغنية، يؤدي إىل ارتفاع            
معها قيمة وأسعار ما تنتجه الدول الفقـرية مـن          قيمة منتجام الزراعية، وترتفع     

 .الدول ومزارعوهامنتجات زراعية، تنتفع ذا االرتفاع تلك 

ويصمم سيد البيت األبيض وأسياده الصهاينة، على استمرار الدعم املايل للمـزارع        
األمريكي، لكي تبقى أسعار ما ينتجه متدنية، ويستمر ب املوارد الزراعية من الدول             

إن الصهاينة واألمريكان واألوروبيون يأبون     . الفقرية، اليت ال يتلقى مزارعوها أية إعانة      
ويتناوب األمريكيون واألوروبيون االامات بأن يبدأ      . ع الفقر عن الشعوب الفقرية    رف

اآلخر بالتخفيض، فال األمريكيون يبدؤون وال األوروبيون يفعلون، ليبقـى مزارعـو            
  .الدول الفقرية هم الضحايا فقط

 تـاريخ   9296ويف املقالة املنشورة يف صـحيفة تـشرين الـسورية بعـددها             
د مقتطفات من مقالة ترمجتها وصال صاحل، عـن مقالـة تانيـا             ، أور 7/5/2005

: كذلك قال الرئيس بوش   ((: برانيفان، يف صحيفة الغارديان الربيطانية ما يدل على ذلك        
وأوضح أنه لن جيري ختفيضات على      . إن العامل الغين مضطر للدخول يف أعمال جتارية       
  .))شيء نفسهاملعونات الزراعية إال إذا فعل االحتاد األورويب ال

  انتهى املقال
   الربا على دول العامل فرضاً؟ الصهاينةكيف فرض

نعم منذ أن فرض الربا على دول العامل فرضاً، من قبل الصهاينة واألمريكان عنـد                
وحتطم استقرار العمالت الورقية العاملية، بعـد  . 1971 عام بريتون وودز إلغاء اتفاقية   

ال يزال الفقر يزداد، وأعداد الفقراء يف العامل يف         . نسف ارتباط هذه العمالت بالذهب    



 اف اكس ارابيا                                                                        حممد شريف املظلوم                                                                                   الذهب والدوالركتاب 

                                                                    www.fx-arabia.com - 121 - 

ازدياد خميف، والدول الفقرية تزداد فقراً، والصهاينة ميتصون الذهب، والدول الغنيـة            
متتص خريات الدول الفقرية بال رمحة، واألغنياء تزداد أرقام حسابام بأعداد ومهية يف             

 تركوا الذهب لليهود، واكتفـوا      بنوك وبورصات العامل، وهم يف غفلة قاتلة، بعد أن        
  .مبجرد أرقام ال رصيد ذهبياً هلا

ويف مقتطفات من املقالة اليت كتبها األستاذ شارل كاملة يف صحيفة تشرين بالعدد             
 نفسه، حتت عنوان ـ إفريقيا وفرسان اخلراب ـ ما يؤكد، اآلثار املفجعة عن   9296

ليس مستغرباً أن تعيش أفريقيـا      ((ريقيا  اجلرمية االقتصادية الصهيونية األمريكية، على أف     
إن هذه القارة مسكونة بفرسـان      . )) احلل ملشاكلها املتفاقمة   لىحالة من االستعصاء ع   
االستسالم واحلرب وااعة واملوت وميكن إضافة فارس آخـر         : اخلراب األربعة وهم  

  .فارس الوعود والكذب األممي: اآلن هو
     ا قارة يف التاريخ وحتتـاج إىل معجـزة حقيقيـة           إن أفريقيا متر بأزمة قلما شهد

  .إلنقاذها
وهلذا كان تأكيد القمة األفريقية اليت عقدت يف سرت الليبية على ضرورة تـسارع            
املساعدات الضخمة بدالً من االكتفاء بإبداء التعاطف مع القارة يف حرا على الفقـر              

 اليسري مما ـب مـن       مبدية رغبة بتوسيع نطاق مساعدات التنمية على أساس عودة        
خريات هذه القارة إبان استعمارها من أغنياء اليوم الذين ال يزالون يشكلون الفاعليـة              

  .األوىل يف ب ثرواا
وخري مثال على التداعيات اليت أفرزا العقود املاضية ما قاله الرئيس احلايل لالحتاد             

أن أفريقيا لكي تتمكن من     األفريقي الرئيس النيجري أوسيغون أو باسانغو حني أوضح         
حماربة الفقر فإا ال حتتاج إىل إلغاء الديون فقط بل إىل تدفق مايل ضخم وهائل وإعادة                

  .األموال من البنوك األجنبية والوفاء بااللتزامات اليت قطعها شركاء التنمية
ما ميكن قوله هنا إنه يف ظل التهميش املقصود الذي عانت منه القارة السمراء كان               

وأغلبها كان من صنع مـن وعـد        ((. الفتاً فيه أنه تالزم طويالً مع صراع مع األزمات        
باملساعدات، كاحلروب املستمرة والعجز والبطالة واألمـراض املستعـصية وانتـشار           

  انتهى املقال                            .))ااعات اليت حتل اآلن يف معظم دول القارة
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ل خمططاا الشريرة وجرميتها االقتصادية الربوية، أن       استطاعت الصهيونية من خال   
جتعل حكومات العامل تعمل ضد مصاحل الغالبية العظمى لشعوا مـن الفقـراء وذوي        
الدخل احملدود كفرض الضرائب الباهظة اليت ال تتناسب مع دخوهلم املنهارة، وكذلك            

 وتكاليف اهلاتف احملمول    تساهم يف رفع أسعار املواد الضرورية كاحملروقات والكهرباء       
 ماً ال تتحمله دخوهلم وال تستطيع أن تستغين عنـه بيـو           ئواألرضي اليت أصبحت عب   

وحمالم، فإن كانت هذه احلكومات تدير هذه اخلـدمات عـن طريـق موظفيهـا               
ومؤسساا فإن ايار القيمة الشرائية لعمالا احمللية والسرقات واحملسوبيات واهلـدر           

ار التكلفة مما يضطر القيادات السياسية إما إىل ختصيص هذه اخلدمات أو            ترفع من أسع  
 جديد على املواطنني    آخر ءزيادة أسعار احملروقات والكهرباء وغريها، فيتشكل عب      إىل  

عما كانت عليه   % 95 عندما اخنفضت قيمة دخوهلم إىل       .الذين ال جيدون ما يأكلون    
ا أسلفنا فكيف سيواجهون هذه الزيـادات        كم 71قبل تنفيذ اجلرمية االقتصادية عام      

فتـصبح هـذه    . اليت سببها ايار العمالت أمام الذهب وأدت إىل ارتفاع األسـعار          
ة واملخططات الـصهيونية لتـصبح عـد      هلم  مواقف صعبة وضعتها    احلكومات أمام   

تمىن هذه الغالبية الفقرية على أية قوة ولو من األعداء أن حيطمـوا هـذه               تملواطنيها، ف 
 خاصة إذا حرمت هذه القيادات شعبها مـن         .كومة وقيادا كما حصل يف العراق     احل

التعبري احلر والتمثيل الدميقراطي من خمتلف شـرائح الـشعب أو مت انتقـاء الـوزراء                
واملسؤولني واملوظفني من احلزب احلاكم واألحزاب املوالية وضرب الفئات املعارضـة           

 أو انتقاء ممثلني    .رماا من وظائفها وأعماهلا   للفساد اإلداري وزجها يف السجون أو ح      
عن الشعب ال يتجرؤون على مواجهة الفساد خوفاً علـى كراسـيهم أو حيـام أو        

  .حريام وأمالكهم
إن كل هذا اخللل القائم بني الشعوب وحكوماا وقادا سببه اجلرمية االقتـصادية             

وكـذلك  ن اهللا ورسـاالته      احلكومات والقيادات ع   دبعوكذلك  موضوع كتابنا هذا    
على  املرتكزةتأثريمباشر وغري مباشر من املراكز البحثية والعلمية الصهيونية واملاسونية          

 إلخضاع احلكومات مث الشعوب هليمنتها، ولو قارنا مؤسسات الدول          ،علمانية اإلحلاد 
وعلى رأسها مؤسسات جيوشها وبني منظمة إميانية تدافع بإميان عن حـدود وطنـها              

 منظمة حزب اهللا يف لبنان لوضحت الفكرة واملقارنة املطلوبة بـني حكومـات              وهي
 )حبيث تـدري أو ال تـدري      (شعبية حقيقية مؤمنة وبني حكومات تغذيها الصهيونية        

  .بعلمانية اإلحلاد لتأجيج العداوة بني احلكومات ومواطنيها
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فوسـهم التقيـة     الذي بيده عقول وقلوب العبـاد ون       الًولذا أتوجه اىل اهللا تعاىل أ     
. ونفس وما سواها فأهلمها فجورها وتقواها       (( ، الذي قال يف كتابه العزيز       والفاجرة  

أن يعيد اليه سبحانه هـذه     10-7الشمس األيـة     ))قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها          
على مـدى العقـود     العقول والقلوب والنفوس اليت استطاعت الصهيونية ان تضللها         

خمططـات  تقبل توبتها ، وان جيعل موت القادة الذين عرفوا واكتـشفوا  السابقة وان ي  
شهادة عنده سبحانه أمثال امللك فيصل بن عبد العزيز والرئيس          الصهيونية ضد شعوم    

حتياطي االعندما أمر بانشاء بنك     شعبه  األمريكي جون كندي الذي وقف اىل جانب        
 الذي ميلكـه   federal reseveبنك باحلكومة األمريكية بديالً عن الفيدرايل اخلاص 

تـل  قُاالشكيناز لكرت االحتياطي الذهيب للدوالر القدمي لذلك كان مـصريه أن            اليهود  
 بطـل   الشعب األمريكي مما تنبـأ بـه      ان حيقق حلمه وينقذ     قبل  على ايدي الصهاينة    

ريـري  كما قتلوا الرئيس الشهيد رفيق احل     . بنيامني فرانكلني قبل مائيت عام      االستقالل  
هم      شعوم على مـصلحة الـصهاينة ومـصاحل      وآخرين ممن آثروا حب اهللا ومصلحة       
أغـدقها  واألحالم الوردية والدوالرات املزيفة اليت وثانياً أتوجه اىل من أفتنت بالصهاينة       

 مـن    الوراء خوفـاً   إىليلتفتوا   الصهاينة عليهم بأن يرجعوا اىل اهللا مث اىل شعوم وال         
وثـائق   و له الصهاينة عليهم من أشرطة مسجلة مسعية وبصرية وصور        ماضيهم وما سج  

أمام شعوم أمثال الرئيس األمريكي جورج بوش وأمثالـه الـذين ضـللتهم             تدينهم  
  .الصهيونية واملتواجدون يف أغلب أنظمة احلكم يف العامل 

ر تضيعوها باالسـتكبا   فتقبلوها مع التواضع هللا وال    اا نصيحة من مؤمن خملص هللا       
   وأعدائكمأو اخلوف من الصهاينة أعداء اهللا 
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  الفصل الخامس
  مداخلة في كتاب 

  ) سرقوا بلدنا وعلينا أن نستعيدهمرموقةلصوص في مناصب (
لقد حبانا اهللا تعاىل يف هذه األمة وهذا البلد العريق، مع هذا القائد املـؤمن الفـذ                 

ن نفضح األعـداء احلقيقـيني   الشجاع، وبكتاب اهللا احملفوظ من التحريف والتزوير، أ       
إم اليهود الذين كفروا بتوراة موسـى       . للبشرية، الظاملني ألنفسهم، الظاملني لعباد اهللا     

  .عليه السالم، وآمنوا مبا كتبه شياطينهم يف التلمود
لقد وصل اخلوف باألحرار، واملتنورين من الشعب األمريكـي واألورويب، ومـن            

 على إظهار حقيقة هيمنة اليهود السافرة علـيهم،         الشعوب األخرى، إىل عدم التجرؤ    
وعلى شعوم وشعوب العامل، وخاصة عندما يكتبون عن الفساد والظلـم، وـب             

، ومل يستطع   )كليبتوقراطية(خريات وثروات الشعوب، لتصبح بأيدي ثلة من اللصوص         
العامل، كل هؤالء، أن يكتشفوا أو يكشفوا، أن اليهود هم الذين امتلكوا غالبية ذهب              

وأم وراء كل ظلم عم العامل، وعن طريق الربا احملرم يف التوراة، واإلجنيل والقـرآن،               
من % 90وكان الربا هو السبيل األوحد لوصوهلم إىل الذهب العاملي، وعلى حساب            

  .شعوب األرض املسحوقة اجلائعة
ا من سكان األرض، فهم من أفـسدو      % 1ونظراً ألن اليهود ال يشكلون أكثر من        

 اتمعات وهم األغنياء األغبياء من غري اليهود، الـذين          يفمن الطبقات اخلاصة    % 9
امتلكوا األرقام الومهية لعمالت ورقية ال قيمة حقيقية هلا، ودمروا ذه األرقام، حيـاة              

من مسلمي ونصارى العامل وغريهم، وسامهوا مع اليهود يف تـدمري الكفايـة             % 90
  .سحوقة اجلائعة املذكورةاملعاشية، لكل الشعوب امل

لـصوص يف   (ويف املقال الذي أعده األستاذ مصطفى إنطاكي، عن الكتاب الرائع           
للكاتب األمريكي اجلـريء  ) مناصب مرموقة ـ لقد سرقوا بلدنا وعلينا أن نستعيده 

جيم هاي تاوير، ترمجه إىل العربية حممد الواكد، ولكن مل جيرؤ الكاتب األمريكي على              
الصهاينة، اللصوص احلقيقيني الذين سرقوا أمريكا، والعامل أمجـع، كمـا           ذكر اليهود   

الـدمار،  بنتجرأ حنن هنا يف هذا البلد العريق، على كشف احلقيقة، حقيقة من تسبب              
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وظلم شعوب العامل، مبا فيها الشعب األمريكي العادي، الذي مساه الكاتب بـالورود             
  .اجلميلة بني حزمة من األشواك

 تـاريخ   12776املقال الرائع يف صحيفة الثورة السورية بعـددها         لقد ورد هذا    
يتحدث الـصحفي   . ، وأورده ألخي القارئ كما ورد بالصحيفة      8/8/2005االثنني  

الشهري جيم هاي تاوير يف كتابه هذا، الذي أحدث ضجة كبرية يف الواليات املتحدة،              
، ويدلل على أن    )صوصكتلة من الشعب مدارة من قبل ل      : (عن أمة الكليبوقراطية وهي   

حكومة الواليات املتحدة هي حكومة تتسم بعملية نقل األموال والسلطة وحتويلـهما            
من األغلبية إىل األقلية، وأن خنبة من املشرعني املرتشني، تغتـصب احلريـة والعدالـة               

  .ويدعو بكل قوة إلصالح أمريكا. والدميقراطية
حسني كانا قـد أضـفيا تغطيـة        يؤكد تاوير أن احلادي عشر من أيلول وصدام         ((

ما هـي حقيقـة     . مسهبة وتربيراً للتكتل عدمي الشفقة لرجال بوش يف سلطة احلكومة         
الضرائب يف أمريكا؟ كيف يتم التالعب بالقوانني يف أمريكـا؟ مـا هـي حقيقـة                
الويلقراطية ـ سياسة التذبذب ـ أمريكا احملتملة ـ حروب النفط ـ كيـف ـزم       

 السرية ـ املصارف والشركات االحتكارية ـ وبوب يرشح   الشيطان ـ الطريق إىل 
. نفسه للرئاسة ـ وأمريكا هي حزمة من األشواك ولكن الشعب العادي هو الـورود  

 15 صفحة توزعت علـى      315وهم القصة اجلميلة يف هذا الكتاب الذي يتألف من          
  .فصالً ومقدمة

 واإلجنازات ومع ذلك جند الواليات املتحدة أغىن بلد يف التاريخ ـ بلد اإلمكانيات 
  .أنفسنا حمكومني سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأخالقياً من قبل حتالف الكليبتوقراطية

هل أمريكا ضاعت وضلت طريقها؟ لقد احنرفت عن طريق شجاع مت رمسه من قبل              
مفكرين، لقد كان طريقاً باجتاه جمتمع ال يركز على اإلمرباطورية بل علـى التنـوير               

  .اتيةواملساو
ليس فقط الكليبتوقراطيون هم الذين يسرقون بلدنا منا بل سلبونا قيمنا الدميقراطية            

رمبـا التفـاوت يف الفجـوة       . إا حبق الواليات املتحدة وقد آن األوان السـتعادا        
يشرح ملاذا ال يكترثون بنـا      . االقتصادية بني أولئك الذين يف الداخل وبيننا يف اخلارج        
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 أما هم فقـد متـت   عاية الصحية ـ األجور املعاشية ـ التعويضات  د على الريكالتأك
  .يف كل تلك األمور عن طريق دافعي الضرائبتغطيتهم 

وما زلنا منتلك مالبسنا الداخلية يف أمريكا ولكن متت تعريتنا من شيء أكثر أمهيـة         
  .وقيمة

لـى  شيء فظيع يسري يف أمريكا، جوهر الدميقراطيـة، أي قـدرتنا ع           . دميقراطيتنا
  ....قد سرقت من قبل تعاون واحتاد الكليبتوقراطيني. التحكم بالقرارات اليت تؤثر بنا

ومل حيدث ذلك مبحض املصادفة، ولكن عن طريق دراسة متروية وتعمد للسرقات            
الدنيئة، هناك أشياء تثري القلق بشكل كبري وذات رعب متصاعد بشكل تدرجيي سيتم             

ذا لو كان ذلك صحيحاً؟ كلمة واحدة املـسبب         ما. اكتشاف أن السرطان هو البرية    
هـؤالء  . رامسفيلد اشـكروفت ريـدجي     تشيين  (الوحيد للسرطان هو شركة بوش      
لقد اخترعوا أسلوباً منحرفاً جداً مثـل الـدفاع         ... الرجال خطرون، كما أم محقى    

ووي بوا العامل مثل اتيال املغويل ـ ولكن ن ووالذي أعطاهم تغطية ليج) الذايت التوقعي
وأخذ بتروهلا ـ اآلن عندما يـسأل الـصحفيون    .. ـ لقتل الشعوب اليت ال حيبوا

يف أي دولـة؟    : فإن عليه أن يـسأل    . الرئيس بوش يف ما إذا كنا مقدمني على حرب        
  .وماذا عن الشعب األمريكي؟

 عاماً  25 ماليني عما كانوا عليه قبل       8 مليون أمريكي اآلن يف فقر أكثر بـ         31
  .مضت

 ماليني مما كـان عليـه       6ليون أمريكي ليس لديهم تغطية صحية أكثر بـ          م 44
  .العدد منذ عقد مضى

 مليون مما كان عليه العدد قبل       2 مليون أمريكي عاطلون عن العمل أكثر بـ         9.6
  .أن يأيت بوش

يف جمال الرئاسـة    . اإلخالص يف ااالت السياسية هو شيء نادر جداً       . هذه األيام 
هناك حلظة صرحية رائعة جاءت من بوش أثنـاء عـشاء كـبري يف               كان   2000لعام  

) تعبرياً عن فرحته حبصوله على وسيلة الدعم املايل الفخم: (نيويورك ـ لقد قال بوش 
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أمـا أنـا    . البعض يدعوكم النخبـة   . األغنياء واألكثر غىن  . إن هذا احلشد ملؤثر جداً    
  ).فأدعوكم القاعدة ونقطة االنطالق

بوش صادق الوالء هلذه الطبقة من األغنياء حني باشر فوراً بعـد            وبالفعل لقد كان    
أدائه اليمني الدستورية برمي ماليني الدوالرات إىل هؤالء ـ قاعدته ونقطة انطالقه ـ   

من األسهم هي   % 89: األموال ذهبت . بينما مل حيصل الشعب األمريكي على شيء      
مال بوش يفضي إىل تفكيك     إن جدول أع  ! من األمريكيني % 10مملوكة من قبل أغىن     

األساس . البعض عن الكل وتفريق املصاحل اخلاصة عن املصلحة العامة        ولتفريق  . أمريكا
املنمق املنطقي هو أم يطلقون العنان لروح رجال األعمال وللطموحات الشخـصية            

أما شعار الواحد من الكل فليذهب مع . يف أمريكا ـ دع النسر حيلق ـ هو شعارهم  
  .الريح
كلمـة  : د تناول الكاتب قضية التهرب من الضرائب بشيء من اجلديـة فقـال          لق

هـؤالء  . النضال من أجل التجنب الـضرييب : التهرب هي غري شرعية واألفضل القول     
جلون بعيداً عن دفع ضرائبهم بأسلوب أخف األرباح، واختراع األحداث لتغطيـة            رتي

 ـ اللوبيـون األذكيـاء    ـ بوش حرك املسار باجتاه صدام حـسني : األكاذيب، مثل
 ـ بدايتها تقدمي األموال للمسامهة يف احلملـة   )1(حيصلون على دعم رجال الكونغرس

إذن ال بد من . االنتخابية هلؤالء الرجال ـ هؤالء الذين أداروا استراتيجية االنتخابات 
  .الوقوف وراء بوش وتأييده يف اهلجوم على العراق

رة األمريكية سرية مل يسبق هلـا مثيـل    أيلول ـ فرضت اإلدا 11وبعد أحداث 
وانطلقت بقوة لتنفيذ جـدول أعمـال       . لتغطية أفعاهلا وقامت برفع امليزانية العسكرية     

محلـة  : وهنا كيف ننسى  . النخبة واليت ال يوافق عليها أو يساندها الشعب األمريكي        
ـ     جـدول  الطاقة السرية اليت قادها تشيين ـ إنعاش األعمال املتعلقة حبرب النجـوم 

وماذا كانت النتيجة إضافة إىل     . األعمال الذي ينص على خصخصة األمن االجتماعي      
حيق للواليـات   ( وأصبحت علنية    1992ول عام   اطبقت الوثيقة اليت وضعها ب    . ذلك

                                                 

هاينة بل اكتفـى بـالتلميح إلـيهم    مل يتجرأ الكاتب جيم هاي تاوير على ذكر اللوبيني الص ) 1(
 .ومساهم باللوبيني األذكياء خوفاً على حياته
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.. املتحدة الدفاع عن نفسها وعن حقوقها العسكرية للتدخل يف أي مكان مىت تـشاء             
وبالطبع تنفيـذ ذلـك دون      .  للمجتمع الدويل  حىت ولو كان ذلك يشكل حتدياً سافراً      

  .احلاجة للشرح والتربير
إـا  . إا إمربيالية ترتدي عباءة القضاء على اإلرهـاب       . إنه لشيء يقطع األنفاس   

  .إما مع أمريكا أو ضدها. العامل قسمان.. بعينه) اإلرهاب(التهديد 
لعشرين يف وقت فيه    يا له من عبء علينا أن نتحمله حنن أمريكيو القرن احلادي وا           

ال لعـسكريتنا ال لقوتنـا     ... إمكانيات عظيمة لبلدنا ووقت صرخ فيه كـل العـامل         
  .الشركاتية

على أقل احتمال كنا نـستحق بعـض األمانـة          .  أيلول 11لقد متت مهامجتنا يف     
عوضـاً  . واليت كانت قد سببت ما حدث     . باطالعنا على ما حيصل يف العامل من أمور       

 كليشات قتالية تتظاهر بالشجاعة متاماً كألعاب الفيديو احلربيـة          عن ذلك حصلنا على   
  .لألطفال

سوف نطهرهم بالدخان، ولكنه مل يفعل بل حتول إىل         : لقد قال الرئيس بوش مهدداً    
ومن مث أمـرهم أن يقـذفوا       . كل ما دعا إليه بوش هو جنود      .. تغيري النظام يف العراق   
  .الوحيدة ملعاجلة طريقة اإلرهاب وموضوعههذه هي الطريقة . بأنفسهم هناك وميوتوا

بـل  . إنه ليس شيئاً جيب انتظاره    .. إا مسألة خيار  .. القضاء والقدر ليس مصادفة   
  .شيء جيب إجنازه

وأن حنافظ على عقولنا بعيـداً عـن        . بالطبع إن شركة بوش تأمل أن نكون محقى       
تهديد العرقي من األفق    لقد أشعرونا بأننا عرضة لل    .. التساؤل عما حيدث هنا يف الوطن     

  .البعيد وحذرونا بشكل صارم أن املاليني من شعوب العامل تكرهنا
إن ما تكرهه املاليني من شعوب العامل هو حكومتنا وشركاتنا وقوتنا العـسكرية             

  .الطاغية اليت تعصف بالعامل بأسره
شكوانا كبرية ولكن رمبا نستطيع أن حنول شكوانا إىل عمـل           . الذي حدث حدث  

  .))قيقيح
  انتهى املقال الذي ورد يف صحيفة الثورة السورية
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لصوص يف مناصب مرموقة سرقوا بلدنا      (أخي القارئ بعد قراءتك ملضمون كتاب       
، الحظت أنه مل يستطيع الكاتب اجلريء، أن يكـشف لـشعبه            )وعلينا أن نستعيده  

ي الـصهيوين،  احلقيقة الدامغة، حقيقة من سرق أمريكا والعامل، حقيقة اللويب اليهـود     
الذي نوه إليهم بإشارة خجولة خائفة، عندما مساهم باللوبيني األذكياء، خوفـاً علـى             
حياته وكتابه من أن ال يصل إىل الشعب األمريكي، فساهم من غري قصد، يف تـضليل                

قد يظن الـشعب    . شعبه عن معرفة احلقيقة الدامغة، من سرق أمريكا والعامل وذهبهما         
 من أبناء جلدم، هـم الـذين سـرقوا          طعامل، أن األغنياء فق   األمريكي، وشعوب ال  

مهـا دون اليهـود     اشعوم، لينصب غضب الشعوب وحقدها على أغنيائهـا وحكّ        
الصهيوين، الذي  الصهاينة، الذين جنحوا حىت اآلن، يف جتهيل شعوب العامل عن السارق            

ب واملوت، جيب   لذا فما زالت الشعوب غافلة عن أن احلقد والغض        . سرق ذهب العامل  
أن يكون فقط على الكافرين اليهود، كما وعدهم اهللا تعـاىل يف التـوراة واإلجنيـل                
والقرآن، ألن كل ما ميلكه األغنياء األغبياء من غري اليهود، ما هي إال حجارة وأموالٌ               
ال رصيد ذهبياً هلا، من دوالرات كدوالرات لعبة املنوبويل لألطفـال، ومـن أرقـام               

. إذا أصر هؤالء األغنياء إىل حتويلها إىل ذهـب        : ( ال قيمة هلا، خاصة    حسابات ومهية 
 ضعف كما رفع بعـد      100 أضعاف، أو    10عندها سريفع اليهود قيمة الذهب إىل       

 لـرية سـورية   1100 غ ذهب، إىل 1 قرشاً سورياً عن كل     365 من   1971عام  
  ). ضعف300ن ، أي ألكثر م2006 قبل اية النصف األول من سنة للغرام الواحد
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  الفصل السادس
  مقاالت ومداخالت وتعليقات

، 5/9/2005 تاريخ   36يف ملحق صحيفة البعث الفكري، العدد        :املقالة األوىل 
، عن بداية هيمنـة     18أورد مقتطفات من مقالة األخ كرم فواز اجلباعي من الصفحة           

. يونية مبائة عام  اللويب الصهيوين على األمة األمريكية، وذلك قبل تأسيس احلركة الصه         
بطل استقالل أمريكا عن بريطانيا، ومؤسسها األول بنيامني فرانكلني عام          (عندما حذّر   

من اخلطر  ) ، يف أول خطاب له، أمام أول جملس تأسيسي يف الواليات املتحدة           1789
  ):مصاصو دماء الشعوب(قال حتت عنوان . اليهودي، على أمريكا وأجياهلا القادمة

بل أكثر من مائة عام على تأسيس احلركة الـصهيونية حـذر             وق 1789يف عام   
الواليات املتحدة األول بنيامني فرانكلني يف خطاب له يف الس التأسيـسي            مؤسس  

األمريكي غداة نيل الواليات املتحدة استقالهلا، من اخلطر اليهودي علـى الواليـات             
ت من األخطار مبجرد أن نالت      ال تظنوا أن أمريكا جن    ((: املتحدة وأجياهلا القادمة فقال   

وهذا اخلطر سوف يأتينا مـن جـراء        ... استقالهلا فهي ما زالت مهددة خبطر جسيم      
فهم يدخلون يف كل بلـد بـصفة        ((:  وأردف قائالً  ))...تكاثر أعداد اليهود يف بالدنا    

وما يلبثون أن ميسكوا بزمام مقدراا دون أن جيرؤ أحد على صدهم            . دخالء مساكني 
. فهم يزعمون بأم مضطهدون مـا دامـوا مـشردين         ((:  واستطرد فرانكلني  ))..عنها

 أُمروا بالعودة ملـا عـاد مجـيعهم ولظـل      لومع أم. ويطالبون بالعودة إىل فلسطني 
فال ميكنهم أن يعيش بعـضهم      . الكثريون منهم حيث هم ألم مصاصو دماء الشعوب       

 ينهي بنيامني فرانلكني خطابـه      ))ه ميتصون دم  نمع بعض ألم لن جيدوا فيما بينهم م       
بضرورة طرد اليهود من أمريكا حىت ال يتحول أبناء األمريكيني وأحفادهم إىل عبيـد              

األجيال املقبلة ستالحقهم   ((ن استمرار وجود اليهود يف الواليات املتحدة يعين أن          ا. هلم
  .))بلعناا وهي تئن حتت أقدام اليهود

ام على حتذير املؤسس األول للواليـات املتحـدة         اآلن بعد مضي أكثر من مائيت ع      
 رشح أحد أحفاد هؤالء اليهود ملنصب نائب رئيس الواليات املتحـدة            داألمريكية فق 
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األمريكية وهو السيناتور اجلمهوري املتشدد جوزيف ليربمان نائباً للمرشح الدميقراطي          
  .آن غور يف االنتخابات األمريكية املاضية

  ملحق البعثانتهى املقال يف 
ويف مقالة لألستاذ إلياس إبراهيم، يف صحيفة تشرين السورية العـدد            :املقالة الثانية 

تفضح اهليمنة اليهوديـة    وهي  ، نورد مقتطفات منها،     18/9/2005 تاريخ   9358
ة منذ وعد بلفور، الذي وعدت بـه بريطانيـا          يعلى األمة األمريكية، وإدارا السياس    

نت اإلدارات األمريكية املتعاقبة، بدية هلم يف فلسطني، مث كيف ت     اليهود، بإقامة دولة يهو   
هذا الوعد املشؤوم، خاصة يف عهد إدارة بوش االبن، اليت جعلت دعـم املخططـات               

  .الصهيونية وإسرائيل أساس االستراتيجية األمريكية وحمورها
ـ         امني بذلك جعلت إدارة بوش االبن، حتذير بطل التحرير واالستقالل األمريكي بني

بعدما أصبح اليهود كابوساً مدمراً للـشعب       . فرانكلني، املنوه عنه أعاله حقيقة واقعة     
األمريكي، ذلك الشعب الذي مساه الكاتب جيم هاي تاوير بالورود اجلميلـة، بـني              

واألشواك هم الصهاينة، وأرباب الشركات اليت متتص دمـاءه،         (مة من األشواك،    زح
  141ه يف املقالة األوىل ص  املنوه عن).ودماء شعوب األرض

. لقد ربطت أمريكا استراتيجية عالقاا بدول العامل بعالقة تلك الدول بإسـرائيل           
فمن فتح أسواقه وأبوابه مع إسرائيل، فإنه يكون قد أرضى اإلدارة األمريكية واللـويب              

، الصهيوين، ومن أغلق أسواقه وقطع عالقاته وأوصد أبوابه يف وجه الصهاينة وإسرائيل           
فإن العداء واإلرهاب األمريكي، سيصب عليه وعلى شعبه وعلى قيادتـه الـشريفة،             

  .وسورية وإيران يف مقدمة تلك الدول
ديه الكثري من الزعماء العرب واملسلمني، علـى كـسب ود           بوما التهافت الذي ي   

 وفتح أسواق دوهلم، وبواباا أمام إسرائيل، إال مظهر مـن مظـاهر           . الدولة اليهودية 
األمريكية الصهيونية، ونتيجة من نتائج اجلرمية االقتصادية الصهيونية        اخلضوع للسياسة   

  .األمريكية، موضوع البحث االقتصادي الذي بني أيدينا صفحاته
أمريكا وسوريا  :  من الصحيفة املذكورة، حتت عنوان     11نورد ما جاء يف الصفحة      

  :وسياسة القوة السياسية، نقرأ ما يلي
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رية منذ سنوات، جمموعة إجراءات تقودها الواليات املتحدة األمريكيـة   تواجه سو ((
وهي بالتأكيد يف سياق خمطط عام لترتيب العامل وفـق التـصور            . ))وتوجهها إسرائيل 

وتأهيل خاص للمنطقة لترتيب أوضاعها السياسية واالجتماعيـة        . األمريكي للمستقبل 
صـلنا إىل الـشرق التـورايت       ضي إىل الشرق األوسط الكبري كعنوان رئـيس يو        فلت

. كرؤية مرحلية حلكماء صهيون الذين لن يقبلوا بتقاسم العامل مع أحـد            )1(اإلسرائيلي
  .وإن توهم توراتيو املسيحية األمريكية ذلك

كتنفها كثري من املبالغة أو بعـض       يومما يؤسف له أن هناك من يرى أن هذه الرؤية           
ار إسرائيل إحدى الواليات األمريكية وليس      التهويل يف أحسن التقديرات قانعني باعتب     

  .ويبقى لكل من الرؤيتني مربراا الكثرية ومستنداا العملية أيضاً. العكس
وميكن بسهولة أن نتلمس خطى كل منهما يف السياسة الدولية ومسارات االتفـاق     

  .نياالكثرية إىل جانب نقاط االختالف اليت يسعى الطرفان لتكون قليلة يف احلدود الد
وللتذكري بالطموحات األمريكية للمستقبل املنشود نعيد للذاكرة بعض الوقائع منذ          
دخول أمريكا ساحة الصراع الدويل عسكرياً بشكل سافر والتأسيس للون جديد من             

  :العمل املباشر إلعادة ترتيب العامل
زيز بعد وضع حجر األساس إلسرائيل بوعد بلفور واعتبار ذلك سبقاً بريطانياً لتع            -1

دور الوجود الربيطاين يف الشرق األوسط يف سياق سباق خمفـي مـع املـساعي          
أي . واعتبار أن إسرائيل ال بد أن تكون صناعة بريطانية بامتيـاز          . الفرنسية لذلك 

ولكن الوقائع على األرض وخالل أحداث ثورة الفلسطينيني يف         . أا قيد السيطرة  
بـدأ الـدور    . الربيطانية مع اليهوديـة   الثالثينات وتأكيد قاعدة تناقض املصاحل      

وبدأت مساعي أمريكا مللء الفراغ وتعويض ما خسره اليهود         . الربيطاين بالتراجع 
وقد تكون أمريكا تفكر بعقلية املصاحل اليت فشلت        . من تردي العالقة مع بريطانيا    

 .فيها بريطانيا مع إسرائيل

                                                 

ضي إىل إقامة اإلمرباطورية الصهيونية العاملية وعملتها الشيكل فأي ت: مالحظة الشريف املظلوم) 1(
 .اليهودي الذهيب
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ية كانـت الـصهيونية حتـث    خالل املسار التارخيي ألحداث احلرب العاملية الثان     -2
إن أي حرب كونيـة أو    (خطاها يف كل موقع انطالقاً من قاعدة حكماء صهيون          

حيث سامهت بالـضغط علـى      ). إقليمية ال بد أن تعطي مثاراً إلسرائيل املستقبل       
يهود أملانيا وباقي دول أوروبة بشكل مباشر وغري مباشر مع قـوات الغـستابو              

وقوات األنصار يف الدول اليت اجتاحها هتلر وأعطت        بالتنكيل باملقاومات الشعبية    
 ضمن خمطـط    . للضغط على اليهود إىل درجة ما أدعوه باحملارق        الضوء األخضر 

التهجري الطوعي والقسري ضمن خطط اهلجرة اليهودية كأساس إلقامة إسـرائيل           
 .اليت تفتقر إىل أرض على أرض بال شعب كما كانوا يزعمون

. أوروبا مسرح عمليات احلرب العاملية الثانيـة الـرئيس        عندما استقر الوضع يف      -3
كان ال بد من الـتفكري      . وخروج كل دوهلا منهكة مفقرة كناتج طبيعي للحرب       

فكان اخليار  . يف إعادة أوروبا املهدمة كمقايضة أمام امتداد األنظمة الشيوعية إليها         
دي الـذي   هو شراء أوروبا ملشروع مارشال الذي مول معظمه رأس املال اليهو          
حيـث مت  . وظفته أمريكا إىل جانب اإلعالم الصهيوين يف سياق حـرب بـاردة         

تسويق املشروع ضمن خطة الدعم املتبادل والشراكة بني اهود احلريب األمريكي           
)  اآلخرين من احللفاء   ءالذي خرج من احلرب دون خسائر كبرية قياساً بالشركا        (

وحتصينها داخل حميطها املعـادي     ) وليدةإسرائيل ال (واملال اليهودي مقابل تعزيز     
دون أن تستفيد أمريكا مـن  . لتكون قاعدة أمريكا الرئيسة يف مركز النفط العاملي   

بأن مصلحة إسرائيل هي أولوية على حساب أي عالقة         . جتربة بريطانيا مع اليهود   
 .أخرى

  رغم أن الدور الصهيوين مل يكن غائباً عن السياسة األمريكية يف كـل             -6 -5 -4
املراحل إال أنه أصبح سافراً وجلياً يف والية جورج بوش االبن وأصبح من الصعب              

وعنـدما تبتعـد    . الفصل ما بني الدور اإلسرائيلي واألمريكي يف السياسة الدولية        
املسافات قليالً كحاالت التجسس اإلسرائيلي املتكرر يف أمريكا أو بيع معـدات            

ألمر عن نطاق سيطرة اللويب الـصهيوين       ال خيرج ا  . عسكرية إىل الصني أو سواها    
يف جملس النواب والشيوخ األمريكيني ومراكز الضغط األخـرى لـدفع املـسار             
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أما هذا التيـار    . األمريكي غالباً لالجتاه اإلسرائيلي وإصالح اخللل لصاحل إسرائيل       
املتصاعد املتفلت للسياسة األمريكية بعد تفردها على الساحة الدوليـة واهليمنـة            

هيونية على اإلدارة األمريكية ال بد أن تكون سورية يف رأس قوائم األعـداء              الص
املمانعة احلقيقية والعملية أمام املشروع األمريكي بشكله غـري املباشـر           ألا قوة   

وكل مشاريعها يف   ) إسرائيل الكربى (وحجر العثرة يف مواجهة حتقيق      . وغري املعلن 
 أحد الدور املباشر والسافر لإلدارة األمريكيـة        املنطقة والعامل، ومل يعد خافياً على     

وعندما استعصى اللني أعلنـوا     . يف الضغط بكل الوسائل لتليني املوقف السوري      
 .إن استطاعوا إىل ذلك سبيالً. شعار التغيري

  انتهى املقال يف صحيفة تشرين
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  مداخالت وتعليقات
لى شاشتها الـصغرية،  ، الذي عرضته ع   ويف تعليقنا على الفيلم األمريكي قوس قزح      

، والذي هو من األفـالم اخلياليـة        30/9/2005القناة األرضية الثانية السورية بـ      
نورد ملخص الفيلم والعربة اليت استخلصتها منه، والـيت تـصب يف            . العلمية لألطفال 

بسبب فقدان العمالت رصيدها    )  العارمة ىالفوض(االضطراب  : صلب حبثنا االقتصادي  
  .الذهيب

بعدما استعلموا مـن    . مخسة أطفال، خرجوا من مدرستهم مع كلب هلم       وهو أن   
كومبيوتر مدرستهم، عن موقع وقوع قوس قزح على األرض، وبـدراجام اهلوائيـة             
وصلوا إىل املوقع املراد، حيث عرضوا أجسادهم إىل أطياف قوس قزح، ليندجموا بـه              

  . إىل غرا بدقائقويسبحوا بني أطيافه، وينتقلوا من شرق الواليات املتحدة
وفكرة الفيلم، أن أحد األطفال سرق أثناء تلك الرحلة اخليالية، أنواراً ذهبية مـن              
أطياف قوس قزح، لتصبح بيده قطعاً ذهبية، خبأها يف جيبه الصغرية، ليتصرف ا عند              

  .رجوعه إىل األرض
أهلـهم  اتصلوا ب (ولكن عندما أنزلتهم أشعة قوس قزح، يف غرب الواليات املتحدة           

، بدأت احلياة تضطرب على سطح األرض، وغابت مجيـع          )ليسترجعوهم إىل مدينتهم  
األلوان من الطبيعة، وأصبح السواد مع الظالم يطغي على النور والضياء، وصار الـشر              

وأصاب الشلل التام كل مرافق احلياة، وغطت اجلرائم واالضطرابات         . يطغي على اخلري  
 وأطياف قوس قزح، سرقها طفلٌ جاهلٌ، مما أدى إىل          ألن ذهباً من أشعة   . وجه األرض 

فاضـطربت  . اختالل يف تدفق أطياف قوس قزح، مث غاب عن احلـضور إىل األرض            
  .احلياة على األرض

. وعندما بدأ الطفل اجلاهل الطماع يصرف القطع الذهبية، على ما يشتهي ويرغب           
عادة اليت ينشدها، بل ساقه     انتابه شعور الندم، بأن الذهب والرغبات لن توصله إىل الس         

األنوار الذهبية  بعندها اعترف ألمه وجده وأستاذه ورفاقه       . إىل التعاسة والشقاء  الذهب  
  .اليت سرقها من أشعة قوس قزح، وكيف حتولت بيده إىل قطع ذهبية

عندها عرف اجلميع، أن ما أصاب الطبيعة من خلل واضطراب، هو فقدان أطياف             
وأن عليهم مجيعاً أن يستردوها ممن أخـذوها مـن          . ذهبهاأشعة قوس قزح بعضاً من      
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الطفل، ليعيدوها إىل أشعة وأنوار قوس قزح لتعود األلوان إىل أطياف قـوس قـزح،               
عندها قرر أخوه الصغري اجلريء، أن يعيـد        . ويعود نبض احلياة إىل األرض ومن عليها      

 قوس قزح، ليعيد    فسبح يف شعاع ضعيف منبعث من بقايا      . الذهب إىل مكانه الطبيعي   
إليه الذهب الذي سرقه أخوه، وتعود األلوان إىل قوس قزح وتعود معها احلياة الطبيعية              

  .على األرض
فرحة اجلميع بعودة الذهب إىل مكانه الطبيعي، الـذي         بوينتهي هذا الفيلم اخليايل     

طرا اليت  ففطره اهللا عليه، ولتعود البشرية كافة، وكل اخلالئق الدابة على األرض، إىل             
ونسأل اهللا تعاىل أن يهلك اليهود الصهاينة، ليعود الـذهب الـذي      . (فطرها اهللا عليها  

  ).بوه من أيدي الشعوب، إىل احلياة االقتصادية، اليت اضطربت بفقدانه
وهنا من خالل حبثنا االقتصادي نود من خالل هذا الفيلم، أن خنـوض يف فكـر                

هل عرف املؤلف حقيقة فقـدان      : اقه، ونتساءل مؤلف قصته اخليالية، ونغوص يف أعم     
الذهب من حياة الشعوب، وانعكاسات هذا الفقدان، على حياة النـاس والطبيعـة؟             

 ؟ إىل اخليال العلمـي    توجهولكن ملاذا مل يصرح املؤلف، بأفكار صرحية عن ذلك؟ ومل           
هب مـن   الذين يقتنصون الذ  (فهل وفّق املؤلف يف تشبيه اليهود،       . وإذا عرف احلقيقة  

بالطفل اجلاهل الطماع، الذي مل يدرك أبعاد فقـدان الـذهب مـن             ) أيدي الشعوب 
؟ وهل جهل املؤلف أخالق الصهاينة؟ الذين يدركون        )من أطياف قوس قزح   (األرض  

  .متام اإلدراك، عندما بوا الذهب، أم يدمرون الشعوب عن تصميم وإدراك
اليت كشفها هذا   ( ويعلم احلقيقة    ونأمل أن يكون مؤلف قصة الفيلم يعي ما يقول،        

وإننا لنعلم أنه ال يستطيع أي حر شريف يف أمريكا أن يقوهلا، خوفاً علـى               ). البحث
من الصهاينة الذين يتصيدون األحرار الشرفاء يف أمريكا ويف كل أحناء العامل،            (حياته،  

  ).الذين يتجرؤون على كشف خمططام اخلبيثة املدمرة حلياة الناس

                                                 
  أن جيعله كمثل ذلك الطفل الذي أعاد الذهب اىل قوس قزح :دعاء الكاتب اىل ربه.  

 .                         ألن عودة الذهب اىل مكانه ينهي الفوضى اليت اختلقها الصهاينة 
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لذي سرق من األنوار الذهبية لقوس قزح بعضاً مـن ذهبـها،            له املؤلف   يشبتلذا ف 
بطفل جاهل طماع، لئال تثار األحقاد والضغائن ضد كل من جيمع الذهب من اليهود،              

  .ألن األطفال ال يعلمون ما يفعلون، فيتسامح الكبار معهم
 )ل األبريـاء  الذي رافق األطفا .(الطفل اجلاهل بوليت املؤلف جترأ على أن يستبدل       

طمعاً يف السيطرة على    ( يتغذى على الذهب، ويلتهم األنوار الذهبية لقوس قزح          وحشاً
، بذلك يكون قد أصـاب      ) اليهود يفعلخريات األرض، والفضاء ليستعبد البشر كما       

  .كبد احلقيقة، وأوصل للمشاهد فكرته بوضوح أكثر
خرج إىل إيصال الفكرة، عن     هل وفِّق املؤلف وامل   : ولكننا نتساءل من خالل الفيلم    

اضطراب احلياة إىل املشاهدين، عندما يسرق الذهب من مكانه الطبيعي؟ وكـم مـن              
املاليني يف العامل الذين شاهدوا هذا الفيلم، من عرف العربة واحلقيقة واملـآل، الـذي               

الـيت هـي    (صارت إليه حياة عباد اهللا من الفقراء والشرفاء، عندما افتقدت العمالت            
بعدما ب الصهاينة، غالبيـة كميـات الـذهب         . ذهبها؟) ة وأطياف قوس قزح   أشع

املوجودة على سطح األرض، من خالل جرميتهم االقتصادية الربوية اليت ابتدعوها عام            
، عندما استطاعوا أن جيربوا الرئيس األمريكي نيكسون وحكومته وجملـسي            1971

، اليت امتص اليهود على أثرهـا       زبريتون وود الشيوخ والكونغرس، على إلغاء معاهدة      
كل املدخرات الذهبية، من أيدي الشعوب من غري اليهود، واضطربت معهـا حيـاة              

. الناس، يف مجيع أركان املعمورة، كما جاء يف أحداث الفيلم اخليايل العلمي قوس قزح             
وهل أيقن املشاهدون أن االضطراب الذي أصاب األرض وشعوا، كان حقيقياً وليس            

 الذهب، من التعامالت االقتصادية بني البشر؟ ونتمىن من املاليـني           عندما غاب اً  خيالي
عندها سـيدركون   ! الذين شاهدوا هذا الفيلم اخليايل، أن يسقطوا اخليال على الواقع         

التفسري احلقيقي، لالضطراب االقتصادي الذي يسود العامل اليوم عندما دمر الـصهاينة            
  .ر والعمالت الورقية العامليةمن القيمة الشرائية للدوال% 95

إن التورية واإلمياءات والتشبيهات وعدم البوح باحلقيقة املؤملة، لن يفيد البشرية ولن            
   .يوقظها، ما مل تبح باحلقيقة الكاملة، عن اآلثار املدمرة للجرمية االقتصادية الربوية
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  اتمةـالخ
   :فكرته الرئيسيةب عىنيته، ولعل من املفيد أن خنتتم هذا البحث مبلخص يلملم متفرقا

 دوالراً لألونصة  35، على قيمة    بريتون وودز  مرتبطاً مبعاهدة    971لقد كان الدوالر قبل عام      
، وهذا يعين أن قيمة الدوالر      1971الذهبية، وهذه القيمة كانت مدونة على الدوالر املطبوع قبل          

ذ اليهود جرميتهم، ونسفوا معاهدة      غرام ذهب، وعندما نف    1= قبل جرمية نسف املعاهدة املذكورة    
، واخنفضت قيمة الدوالر، كما هو مربمج له صهيونياً، بعد أن أخـضعت             71 عام   بريتون وودز 

الصهيونية أمريكا واليابان والدول األوروبية ودول اخلليج ملخططاا حىت أصبحت قيمة األونصة            
 أي كل .2006د ذهبياً له عام  دوالراً ال رصي20= دوالراً، أي أصبح سعر غرام الذهب  620

  .  طن ذهب20، فهو ميلك من الذهب971 مليون دوالر قدمي قبل عام 20كان ميلك من 
  : طن ذهب، وفق1 مليون دوالر، فهو ميلك من الذهب 20 عاماً أصبح من ميلك 35بعد 

  .971 غرام ذهب قبل عام 1=  دوالر قدمي رصيده الذهب 1
  . طن ذهب20= مليون غرام ذهب20= مليون دوالر قدمي 20  كلأي

  . غرام ذهب1=  دوالراً ال رصيد ذهبياً هلا 20  كل عندما أصبح2006ويف عام 
  طن 1 =ذهب   مليون غرام1=مليون دوالر مزيف 20يصبح كل 1000000بـ وإذا ضربنا كال الطرفني 

  ب ه طن ذ19 مليون دوالر يكون قد خسر خالل سنوات 20أي من باع كنوز ذهبية بـ 
واقتنصها الصهاينة، يف تعامالم الربوية يف البورصات املالية، والتالعب بأسعار الذهب منـذ             

  . وحىت اآلن971عام 
، وصلت إىل   2006ما اليوم واجلرمية الصهيونية مستمرة، وأسعار أونصة الذهب خالل عام           أ

 دوالراً  30= ب   غرام الذه  1 دوالراً لألونصة الواحدة، ليصبح      930 وهي باجتاه    اً دوالر 725
  . لرية سورية1500أو أكثر من 

من قيمتها   % 95 بعد أن بوا أكثر من       -لقد جعل الصهاينة الدوالر والعمالت الورقية العاملية        
بني أيدي احلكومات العاملية واألغنياء من غري اليهود ال تزيد عن ورق لعبة املونولـويب                –الذهبية  

باب وفقراء العامل فحرموا من االثنتني معاً الذهب والـورق و           لألطفال يبيعون ويشترون ا أما ش     
  .من الكفاية املعاشية هلم  % 95
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، اخلسائر اهلائلة اليت حلقت بالدول النفطية خاصـة،          وإنين أوجز باألرقام واملعادالت الرياضية    
  .وأغنياء العامل من غري اليهود، حيث تبني هذه املعادالت، كيف ينهب النفط

  .1973 عن أسعاره قبل حرب  ختفيض أسعار النفط حالياًعندما مت -1
 2006 دوالراً عـام  620 دوالراً لألونصة، إىل 31 الدوالر الذهبية من  ختفيض قيمة عند   -2

من عام ( من مبيعات النفط، ةمتحصلن القيمة الشرائية ملليون دوالر  بياويتبني هذا النهب عند
  :2ظلوم رقم  وفق معادلة الشريف امل)2006 حىت عام 1971

  قيمة األونصة الذهبية بالدوالر      
  ــــــــــــــ= اليار الدوالر 

   غرام وزن األونصة31          

  . دوالرا31ً=  عندما كانت األونصة الذهبية 1971 دوالر قبل 1=  غرام ذهب 1 يكون 
  راً دوال310=عندما صارت األونصة الذهبية1985دوالرات بعد عام10= غرام ذهب1 يكون
  . دوالرا620ً= عندما أصبحت األونصة الذهبية2006 دوالراً عام 20=  غرام ذهب1 يكون
  . قيمة الربميل حالياً-1971قيمة الربميل الواحد قبل : خسارة قيمة الربميل من النفط هو: أوالً

  . غرامات ذهب5=  ذهيب ها دوالرات رصيد5  هي1971علماً بأن قيمة الربميل قبل 
 الشريف املظلـوم  عادلةم وفق 1/11/2006وفق أسعار برميل النفط من الذهب     أصبحت قيمة   

   9 رقم ملعرفة قيمة برميل النفط من الذهب 
  سعر برميل النفط حالياً 

  
  

  =قيمة برميل النفط من الذهب 
  

  قيمة غرام الذهيب اليوم 
  

   دوالراً سعر الربميل حاليا56ً
=  

  غرام الذهب حالياً دوالراً سعر 20
   غرام ذهب2.80 =

  غرام ذهب   2.80فازداد النهب ليصبح الربميل بـ       لوقف ب النفط     1973قامت حرب   
                    2وحسب معادلة الشريف املظلوم  رقم 

   10وفق معادلة الشريف املظلوم رقم  املتداولة حالياً من الذهب هوقيمة املليون دوالر يكون 
    مليون دوالر مزيفة    

  الدوالر  بقيمة غرام الذهب  
  

  =   دوالر1000000
   دوالرا20ً

   كغم50=  غرام ذهب 50000 =
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  طـن 1= كـغ 1000= غرام ذهب1000000=  دوالر1000000يكون ) 1(وعلى ضوء املعادلة  
   طن ذهب1قدمي، من مبيعاا من النفط أي أن الدول النفطية كانت تتقاضى، عن كل مليون دوالر  .ذهب
  .كغ ذهب50 )املنوبويل دوالرات من( دوالر 1000000كل  عن تتقاضى، اليوم حتأصبف

منـذ عـام    ) موضوع البحث الذي بـني أيـدينا      (لقد دمرت احلرب االقتصادية الصهيونية      
من القيمة الذهبية من    % 95حىت اليوم، حياة الشعوب، عندما أكلت الصهيونية بالباطل         1971

 كغ ذهب أو عن كل مليون دوالر حتصلت         1000من كل    كغ   950أموال الناس حني امتصوا     
من مبيعات النفط، أو من مبيعات الكنوز الذهبية، أو من جتارة املال، أو من العائدات الزراعية أو                 
الصناعية، أو من مبيعات املواد اخلام، أو عن كل مليون دوالر أودع يف البنوك، أو يف البورصات                 

،  ، وأقنعوا دول العامل بأن الذهب ال يصلح رصيداً لعمالم الورقية لقد مجع اليهود الذهب .املالية
ويـستمر الـصهاينة    .من خالل نظريات اقتصادية ربوية فاسدة، ابتعدت عن شرائع اهللا عز وجل           

حبرم االقتصادية على العامل لنهب الذهب وثروات الشعوب مع الشركات األمريكية وشـركات     
إا تبيع برميل النفط بأقل مـن       : ذا جيب على الدول النفطية أن تعلن        ل.الدول املوالية للصهيونية    

 وإن الصهاينة هم من أفقر شعوب العامل ليمتصوا الذهب 1973عما كان عليه قبل حرب % 40
من بني أيديهم وما اختزنته دوهلم من رصيد ذهيب لعمالم الورقية ، وهم وحدهم من رفع أسعار                 

من قيمته الذهبية  % 95 وحىت اليوم بواسطة دوالر مزيف فقد 1971 ضعفاًً منذ عام 20الذهب 
وميكن أن .ويتهمون العرب واملسلمني ودول النفط بأم وراء افتعال األزمات االقتصادية يف العامل          

 وحصد فقراء   1943نشبه اكتشافاتنا املذهلة ألدوات احلرب االقتصادية اليت شنها الصهاينة عام           
ماذا يفعل أي عاقل فينا لو أخـربه        :  بالتشبيه التايل    1 وحىت اليوم  1971ذ عام   العامل نتائجها من  

أن املاء الذي نشربه أو اهلواء الذي نستنشقه فيه مواد أو غازات قاتلة   : خبري مسلح بالدليل القاطع     
تؤثر بالبطيء على حياة سكان املنطقة أو املدينة ؟ حتماً سنكون مذعورين خائفني على أنفـسنا                

الدنا مث نسعى بكل ما أوتينا من قوة القضاء على من يريد قتلنا وقتل أوالدنا قبل أن يتمكنوا منا وأو
هذا ما فعله الصهاينة بشعوب األرض عندما دسوا السم يف أوصال الدوالر األمريكـي عنـدما                .

د الذهيب  أبرموا معاهدة بروتن وورتز مع احلكومة األمريكية مث نقضوا املعاهدة عندما سحبوا الرصي            
من قيمة الدوالر الذهبية وامتصوا بواسطته ذهب العامل وحطموا به كذلك           % 95للدوالر وأكلوا   

  .القيمة الشرائية لعمالت العامل الورقية وأرقام احلسابات البنكية لدول وأغنياء العامل 

                                                 
1
 الحكوم�ة األمريكي�ة معاه�دة تتعه�د فيه�ا أن      ت أبرم�  :رفي وبين البن�ك اليه�ودي في�درل رس�    1943لقد تم االتفاق بين الحكومة األمريكية عام     - 

 دوالر يقدمها للبنوك األمريكية ويتعهد بنك فيدرل رس�يرف ال�ذي يملك�ه اليه�ود األش�كناز بالمقاب�ل       35تقدم لحامل الدوالر أونصة ذهبية مقابل كل  

 1944وبموج�ب ه�ذا االتف�اق أبرم�ت معاه�دة ب�روتن وورت�ز ع�ام         . عهد ويقدم هذه األونصات الذهبية لحاملي الدوالرات عن�د الطل�ب       تتنفيذ هذا ال  
انق�ض ال�صهاينة عل�ى ه�ذه المعاه�دة       عن�دها  لمتع�املين ب�ه ح�ول الع�الم وأص�بح العمل�ة األول�ى ف�ي الع�الم         وبعد أن اكتسب الدوالر الذهبي ه�ذا ثق�ة ا    

   .  بريتون وودزونقضوا عهدهم وأجبروا الحكومة األمريكية على إلغاء معاهدة 
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  اءـدع
اللهم انصرنا نصراً مؤزراً مؤيداً مبعجزاتك وكراماتك، ضـد اليهـود املغـضوب             

يهم، والضالني من األمريكان وأعوام، من الكافرين والعلمانيني امللحدين، واألغنياء          عل
الفاجرين املرابني، واحلكام الظاملني املفسدين، والعلماء املنافقني الذين توقد م جهنم،           

  .اللهم شتت مشلهم واجعلهم غنيمة للمؤمنني. واخلونة واجلواسيس والعمالء
 اليهود بعبادك من النصارى واملسلمني وغريهـم، وكيـف     اللهم إنك تعلم ما فعل    

استخفوا بعقول العباد، وبوا الذهب منهم، وفرضوا الربا بني العباد فرضاً، فنشروا به             
وال راد لظلمهم يا رب     . الفقر والفساد، ودمروا به عامة الناس، وأفسدوا به خاصتهم        

هلم ولنسائهم وأطفاهلم، جـزاًء مبـا       إال وعيدك، الذين وعدت اليهود به بالفناء التام،         
  .افترقت أيديهم

أوقد ثورة املؤمنني، والفقراء املسحوقني واألغنياء املخدوعني، ثورة عارمـة،          اللهم  
اللهم إنـه وعيـدك     . يا مؤمن ورائي يهودي، تعال فاقتله     : حىت يقول احلجر والشجر   

إنك يا  . فقد حان أوانه  وعدت اليهود به، اللهم أنزله عليهم، عاجالً غري آجل،           أ الذي
  .إهلي ال ختلف امليعاد

  .وصلى اهللا على حبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
وخنتم دعاءنا بآيات من كتاب اهللا تعاىل، عسى أن يرى فيها املؤمنون باهللا ضالتهم              

  .ألا احلقيقة اليت توصل العاقل، الذي آمن وعمل صاحلاً، إىل اجلنة. يف هذه احلياة
إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخـوانكُم وأَزواجكُـم وعـشريتكُم وأَمـوالٌ            قُلْ  (

           هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْتراقْت
  ) يهـدي الْقَـوم الْفَاسـقني      الا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه واللَّه       وجِهاد في سبِيله فَتربصو   

  ]24 :التوبة[
إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في سـبِيلِ              (

   لُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي اللَّه لَيا عداإلِ    عو اةروي التا فقح ه      نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُريلِ وجن
يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس 111: التوبة[ )اللَّه[  
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)     ا بِاللَّهنقُولُ آمي ناسِ مالن نمو           ذَابِ اللَّـهاسِ كَعةَ الننتلَ فعج ي اللَّهف يفَإِذَا أُوذ 
ولَئن جاَء نصر من ربك لَيقُولُن إِنا كُنا معكُم أَولَيس اللَّه بِأَعلَم بِمـا فـي صـدورِ                  

نيالَملَ )10( الْعوا ونآم ينالَّذ اللَّه نلَمعلَيونيقافنالْم نلَمع11-10 :العنكبوت[ )ي.[  
 الَّذين آمنـوا وعملُـوا الـصالحات        الإِ )2(نسانَ لَفي خسرٍ  إِنَّ اإلِ  )1(والْعصرِ (

  .]العصر[ ) وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ
  :سـورة الكـافرون   ويف خطاب للكافرين من أهل الكتاب قـال اهللا تعـاىل يف             

 الو )3(  أَنتم عابِدونَ ما أَعبد    الو )2(  أَعبد ما تعبدونَ   ال )1(أَيها الْكَافرونَ  قُلْ يا ( 
مدتبا عم ابِدا ع4( أَن(الودبا أَعونَ مابِدع متأَن  )ينِ )5د يلو كُميند لَكُم( .  

  

 : 15-  14نقرأ يف اآلية   )حممد(ويف سورة 

               ماءهووا أَهعباتو هلموُء عس لَه نين زكَم هبن رم ةنيلَى بن كَانَ ع14أَفَم   ةنثَلُ الْجم 
             غتي نٍ لَّمن لَّبم ارهأَننٍ ورِ آساء غَين مم ارها أَنيهقُونَ فتالْم دعي والَّت    ـارهأَنو همطَع ري

من خمرٍ لَّذَّة لِّلشارِبِني وأَنهار من عسلٍ مصفى ولَهم فيها من كُلِّ الثَّمرات ومغفـرةٌ               
ماءهعأَم ا فَقَطَّعيمماء حقُوا مسارِ وي النف دالخ وه نكَم هِمبن رم  
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  ن االنتخابيلبياا

  محمد شريف مظلوم . لمرشح الفقراء والشرفاء إلى مجلس الشعب المهندس م     
  "الذهب والدوالر ولعبة األسهم وعالقتها والصهيونية بانهيار العالم"مؤلف كتاب 

  عن مدينة دمشق فئة ب

  
 إن عدم أداءك حقك االنتخابي في اختيار مرشحك الجريء والنزيه يعـد             :أخي الناخب   

والعصر إن اإلنسان لفي خسر ، إال الذين آمنـوا وعملـوا            : "الً سلبياً كبيراً قال اهللا تعالى     عم
  " .الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

إنك مؤتمن من اهللا أن تتواصى بالحق والصبر وأن تدعم بـصوتك            : أيها الناخب المؤمن  
 وحق ضد أعداء األمـة والـوطن        الحر المواقف الحرة الجريئة لقائد األمة الذي يقف بجرأة        

إذ كان كل   . 1971 ضعفاً عما كانت عليه قبل عام        20والصهاينة الذين رفعوا أسعار الذهب      
 كغ فقط   50 كغ ذهباً أصبح اليوم كل مليون دوالر يساوي          1000مليون دوالر حقيقي تساوي     

  .عما كان عليه قبل الحرب االقتصادية الصهيونية% 95أي بخسارة 
ألن مؤسسة مجلس الشعب هي     . في االنتخابات أمانة ستُسأل عنها يوم القيامة      إن صوتك   

أهم مؤسسة في الدولة، ألن أعضاءها يجب أن يكونوا أول الساهرين علـى أمـن الـوطن                 
والمواطن، المدافعين عن حقوقه، الواقفين بالمرصاد مع قائد األمة ضد الفساد الذي نتج عـن               

  .تي أفقرت الشعوبالحرب االقتصادية الصهيونية ال
انتخب من يدافع عنك وعن وطنـك ، ألنـك بعـدم            . ال تستهن بصوتك  : أخي المواطن 

تصويتك في االنتخابات تكون قد حرمت نفسك حريتها، وإن عدم تصويتك فـي االنتخابـات                
  .معناه خذالنك ألمتك وقائد األمة من حيث ال تدري وإن أعداءك يريدونك أن تفعل  ذلك

ونية أسس الفساد العالمي بتغليب المصالح الخاصة على مصلحة األمة          لقد نشرت الصهي  
في كل أقطار العالم واستخدمت حربها االقتصادية لتحقيق ذلك لتصبح الشعوب سـلبية األداء              
فيغيب عنصر اإليمان فيها، ألن الكفاية المعاشية مع العلم واإليمان يدفعان إلى تحقيق العدالـة     

جتماعي وتغليب مصلحة األمة على المصلحة الفردية وتغليب الحالل         والمساواة واالستقرار اال  
  .على الحرام

لذا يجب أن تتوحد جهود جميع أطيافنا السياسية والدينية والمذهبية لنفوت على الصهاينة             
  .تحقيق أهدافهم الشريرة فينا، وننتصر عليهم كما نصر اهللا مقاومتنا اإلسالمية في لبنان
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  بيالبرنامج االنتخا
 لمجلس 2007للدور التشريعي التاسع لعام " مؤلف كتاب الذهب والدوالر"محمد شريف مظلوم . للمهندس م

  .الشعب عن مدينة دمشق فئة ب
لقد خيم الفقر والفوضى االقتصادية على كافة أقطار العالم عندما انعدمت الكفاية المعاشية للشعوب بـسبب                

  عندما نقض الصهاينة دعمهـم لمعاهـدة بريتـون وودز            1971ة عام   الحرب االقتصادية التي بدأتها الصهيوني    
ودعمهم الذهبي للدوالر ، فهيجوا تجارة األوراق النقدية واألسهم في البورصات فانهارت القيمة الشرائية للدوالر               

  : وعمالت العالم الورقية وفق
   دوالرا620ً    قيمة األونصة الذهبية بالدوالر

   ضعفا20ًً =            =                           =معادلة انهيار الدوالر
   غرام 31      غرام وزن األونصة 31   
  

  20× س. ل52مقدار انهيار الدوالر  × قيمة الدوالر ألية عملة حالياً      
  ضعفاً 285      =       =                                    =                     معادلة انهيار العمالتو

  س. ل3.65      من نفس العملة  1971 قيمة الدوالر القديم عام                        
 100.000 ضعف والدينار العراقي     15.000 ضعفاً والليرة اللبنانية     285أي أن الليرة السورية قد انهارت       

  :ضعف ولن ننتصر في هذه الحرب االقتصادية إال
من قيمته الذهبيـة    % 95لربا وتجارة المال واألسهم والدوالر الذي خسر        ومحاربة ا ( بالرجوع إلى اهللا     -1

ألن الصهاينة بواسطة الربا المحرم والدوالر المزيـف        ) والشرائية، ألنها أدوات هذه الحرب المدمرة     
  ..استطاعوا أن ينهبوا ذهب العالم ولقمة عيش فقرائه

لخاصة للخارج واستبدالها بالـذهب أو اليـورو    تصدير الدوالرات المتكدسة لدى مصارفنا الحكومية وا   -2
ريثما تتضافر جهود الحكومات العربية واإلسالمية إلحياء الدينار الذهبي ليكون العملة الموحدة ألمتنا             

  .قبل انبعاث الشيكل اليهودي الذهبي
لحمايـة   أن ندعم القضاء بقضاة مسلحين بالقرآن واإلنجيل ليحاسبهم ضميرهم وإيمانهم، بعـد تـأمين ا   -3

 غرام  ذهب ألن القضاء هـو أهـم        200والكفاية المعاشية لرجال القضاء وبرواتب ال تقل عن قيمة          
  .مؤسسة في الدولة بعد مجلس الشعب

 غرام ذهب ألن خـط الفقـر   50 أن تلغى الضرائب على كافة دخول المواطنين الشهرية التي تقل عن     -4
  . دوالر ذهبي قديم1 اليوم أو  غرام ذهبي  في1الذي أقرته األمم المتحدة هو 

أن تخفض أسعار المحروقات إلى كلفة استخراجها وتكريرها ألن من حق الشعب أن يتمتـع بثـروات                 -5
  .وخيرات بالده

أن يتسلح أبناؤنا بالعلم واإليمان في مدارسهم وجامعاتهم ألنهم أمل المستقبل،  ألنه عندما فًصل العلـم                  -6
  .النا بعد أن أكل الصهاينة لقمة عيشناعن اإليمان أفسدت عقولنا وأعم

. ألن بالعلم واإليمان والعمل المخلص نشد عضد قائدنا الدكتور بشار األسد لنحقق معه  نهضة حقيقية لبلدنا                
فمن الشام سيخرج النور الذي يضيء الظلمة التي خلفتها المخططات الصهيونية الخبيثة وحربها االقتصادية على               

 لى شعوب العالم     مدى العقود السابقة ع

  



 اف اكس ارابيا                                                                        حممد شريف املظلوم                                                                                   الذهب والدوالركتاب 

                                                                    www.fx-arabia.com - 145 - 

  المعادالت التي كشفت هول الحرب االقتصادية الصهيونية على شعوب العالم
  الواردة في الصفحة

  

     قيمة غرام الذهب لعملة ما          
           43 - 6     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  النهيار العمالت العالمية بمقياس الذهب  1معادلة الشريف المظلوم رقم 

   لنفس العملة1971    قيمة الغرام قبل                         

  
  

   قيمة األونصة الذهب بالدوالر                          

  150 - 10 - 8 – 7            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =   النهيار الدوالر 2وفق معادلة الشريف المظلوم رقم 
   غرام وزن االونصة31                                        

  

  
  قيمة العقد بالدوالر                

    36         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  النهيار العقود التجارية 3معادلة الشريف المظلوم رقم 

      الغرام الذهبي/  مقدار انهيار الدوالر         
    

  

   أية عملة حاليًا  منالدوالر الذهبي القديم   قيمة              
  155 - 42       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=     النهيار العمالت بمقياس الدوالر القديم 4معادلة الشريف المظلوم رقم 

   نفس العملة من1971عام بل  قالدوالر القديم  قيمة           

  
  

  مقدار انهيار الدوالر× أية عملة حاليًا   منالدوالر الجديد  قيمة                                          

      42   ــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   النهيار العمالت بمقياس الدوالر الجديد 5معادلة الشريف المظلوم رقم 
  نفس العملة  من 1971 عام   قبلالدوالر القديم  قيمة                   

  

  
   مقدار انهيار الدوالر المزيف                        

    45    ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    لبيان قيمة العملة المحلية القديمة بالدوالر الحالي المزيف 6معادلة الشريف المظلوم رقم 

   بالدوالر القديم 1971 قيمة نفس العملة عام                                   
  

  

              
  مقدار انهيار العملة المحلية  × 1971قيمة الدخل عام                           

  47    ـ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ن مليانخفاض دخول العا لمعرفة  نسبة 7معادلة الشريف المظلوم رقم 

   قيمة الدخل اليوم لنفس العمل                         
  

  
   مقدار خسارة األسهم من عملة ما           

           103                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ألسهم من الذهب  لمعرفة مقدار خسارة ا8معادلة الشريف المظلوم رقم 

  قيمة غرام الذهب من نفس العملة           
  

  

    سعر برميل النفط حاليًا              
                         150     ـــــــــــــــــــــــــــــ                                                    ـــــــــــــ=  قيمة برميل النفط من الذهب 9معادلة الشريف المظلوم رقم 

    

  قيمة الغرام الذهبي اليوم                
  

  

    مليون دوالر                       
     150 - 8                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  لذهب قيمة المليون دوالر المتداولة حاليًا با10معادلة الشريف المظلوم رقم 

  قيمة غرام الذهب بالدوالر                                                              
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     :لثاينالباب ا
  دور املخابرات يف حتطيم الثائرين يف وجه: الفصل األول
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  148-141  مقاالت ومداخالت وتعليقات: الفصل السادس
  151-149  اخلامتة
  153-152  دعاء
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